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  ساقي قهرمان

 

خواهد بود؟ رياست جمهوري احمدي  كارآه صندوق ها ريخته شود، چقدر در انتخابات رياست جمهوري، رايي كه از جانب دگرباشان جنسي ب

كروبي يا محمد خاتمي، در رابطه با تاثير در زندگي دگرباشان جنسي، چقدر متفاوت خواهد بود؟ مسلمن . نژاد با ميرحسين موسوي، با آ

اما كارهاي . مجنسگرايي را آزاد اعالم نخواهند كردي دهم، در طول اقامت خود در دولت، ه كدام از نامزدهاي رياست جمهوري دوره هيچ

قوانيني كه بدون ارتباط مستقيم با دگرباشي . ديگري خواهند كرد كه زندگي را براي دگرباشان جنسي دشوارتر و يا اندكي آسان مي سازد

ها، يا نهادهاي  ر امور خصوصي مردم، يا رسانهي دولت د نشيني، امنيت شغلي و مداخله جنسي و در ارتباط مستقيم با آزادي بيان و عقيده و هم

راي ما به نفع كدام . اجتماعي، به دست رييس جمهور آينده رد يا تصويب شود، در زندگي دگرباشان جنسي تاثير مستقيم و عميق خواهد داشت

د ظاهرن ستاد انتخاباتي تشكيل نداده و قوانين و به نام كدام يك از اين آقايان به صندوق ريخته خواهد شد؟ در روزهاي گذشته، احمدي نژا

ي دولت را براي دور بعدي اعالم نكرده؛ ميرحسين موسوي گفته است طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را متوقف خواهد كرد و پاسخ شنيده  برنامه

كه فعلن همين قانون فعلي را به كه طرح متوقف نخواهد شد؛ كروبي گفته است قانون اساسي بايد تغيير كند و پس چند روز ابراز داشته است 

اش، در نيمه ساكت شد، و بعد باز از جايي ديگر سر در  ي قدرت طرح امنيت اجتماعي احمدي نژاد نيز با وجود پشتوانه. اجرا خواهند گذاشت

در . قوانين تصويب شده نيزكس معلوم نيست، ضمانت اجرايي  كدام از سه دولت احتمالي آينده براي هيچ هاي هيچ ضمانت اجرايي برنامه. آورد

يابي به پيروزي كامل دارند؛ مركز قدرت در داخل  قانون، در شرايط فعلي ايران امكان دست/اليحه/ واقع نه مخالفان و نه موافقان يك طرح

ل هرج و مرج موجود ي حاكميت، و هم به دلي كار بودن از بدنه مردم، هم به دليل كنجكاوي و هم به دليل طلب. ايران، يك مركز واحد نيست

دهندگان غالب كشورهاي دنيا حضور آشكار و راي موثر دارند اما از اين حضور براي تماشاي دولت استفاده  تر از راي در منابع قدرت حاكم، بيش

ميان كشورهاي  هاي حكومت، در گيري با نگاهي از بيرون، حضور مردم در ايران در برخورد با تصميم. مي كنند نه براي راي دادن به دولت

نياز مبرم دگرباشان جنسي به عدالت اجتماعي و آزادي بيان، . نظير است گيري نيز بي در همين حال، بهت مردم در تصميم. نظير است دنيا، بي

  .كند گيري را آسان مي دارد و تصميم اين بهت را از ميان برمي

هاي ساده اما  ي رسمي تعيين شده، نشده است و هدف براي اعضاي جامعهاي كه  گونه در شرايطي كه آينده براي دگرباشان جنسي به همان
بنيادين اجتماعي، مثل تشكيل خانواده، در زندگي دگرباشان جنسي هدف ممكن نيست، و يا در نبود امنيت اجتماعي در نهادهاي نظير مدرسه و 

تواند اين فضاي خالي را پر ، و مسير  د، كدام هدف شخصي ميساز ي زندگي اجتماعي را براي دگرباشان جنسي دشوار مي محل كار، كه ادامه
  . آينده را مشخص كند

اش  هاي حال و آينده سالي رسيده و قدم ها و آرزوهاي معين مشترك، از كودكي به بزرگ اي از هدف شود با مجموعه نسل نو كه وارد جامعه مي
. ي از پيش تعيين شده را بارها مرور كرده و به آن خو گرفته است ودكي اين آيندهاز ك. اش تعيين شده است اند، مسير آينده از پيش تعيين شده

. گيرد با كسب تاييد نزديكان و ديگران، اعتماد به نفس و ثبات روح مي. شود با دنبال كردن اين مسير مشترك، فرد بخشي از جامعه مي
از اعتماد به نفس و ثبات روحي ناشي از تعلق به يك تصوير . شوند ميگيرند، بيرون رانده  دگرباشان جنسي در اين تصوير مشترك جاي نمي

اي اعتماد به نفس و ثبات روحي فرد  اي جاي اين هدف مشترك را بايد بگيرد، از چه چشمه چه هدفي و چه برنامه. مانند جمعي، عاري مي
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. كند اش تعيين مي كي است كه جامعه براي اعضايهاي مشتر ي دگرباش جنسي، دسترسي نداشتن به هدف سيراب بشود؟ درد مشترك جامعه
اش گسترده باشد، بي  انتها است كه سراسر زندگي فرد، مقابل مثل حضور در بياباني بي. پناهي يا تبعيدشدگي است اين وضعيت، شبيه به بي

بالغ را به دست بگيرند، بخش اعظم  هاي افراد شوند تا مسووليت در همان زماني كه ديگران بزرگ مي.  كدام از مقصدهاي ميان راه هيچ
  .مسووليت هاي افراد بالغ از دسترس دگرباشان جنسي خارج است

گزيدن اين نام براي تعريف . ست اگر چه گرايش جنسي انتخابي نيست، اما اين نام، انتخابي. كند جا عبارت دگرباش جنسي معنا پيدا مي اين
ي  تعريف خود به عنوان دگرباش جنسي، پاسخي است كه دگرباشان جنسي به جامعه. ست بيچه ما هستيم، انتخا كنيم، نه آن چه ما مي آن

هاي سنتي  بندي ها و جدول كشي يات يا در كليت خود با خطي ديگر كه يا در جزي تفاوت و شيوهي م تاكيد بر سليقه: رسمي انحصارجو مي دهند
دگرباشان جنسي ايراني . ي ديگر، به جز سرفصل غريزي آن، توضيح داده نشده شيوهي متفاوت و  هيچ چيزي اما از اين سليقه. خواني ندارد هم

انسان،  با . شود وجود خارجي نداردانساني كه شهروند شناخته ن. ندا دست نزده "من هستم"ي  چه هستند، بيرون از محدوده هنوز به تعريف آن
براي آن كه وجود خارجي . شود، اگر نشود، وجود خارجي ندارد ل به شهروند ميتعريف خود، و با افزودن تعريف خود به تعاريف اجتماعي، تبدي

من يك  "ايم در آنچه ما تا كنون گفته. كند داشته باشد حضور غريزي خود را در مفاهيم قابل درك اصول اجتماعي تعريف مي
گزار تنها است و ابزاري براي تعريف  ده و قانونجا به بعد خوانن شود، اما از همين خالصه مي "دوجنسخواه هستم/دوجنسگونه/همجنسگرا
  . اين ابزار را ما بايد توليد كنيم. در دست ندارد/.../... همجنسگرا

ي سبزي  هاي شاكي، و يا در هنگامه ها و پست ي اخير به تكرار در همين فضاي وبالگ نشدگي آن، در اين چند ساله چه ما هستيم و تعريف آن
  .   جوش، در گرفته و رها شده استهاي خود خردكني كن پاك

اي در  اما كسي به نتيجه. اشاره شده است) فقط به دگرباشي خود وافقند(ي مزمن دگرباشاني كه به دگرباشي خود واقفند  و به تكرار به سرگيجه
ي رسمي، چه  گران، افراد جامعهشويم ؟ با هم و با دي ما به چه معنا دگرباش جنسي ناميده مي. كردن، نرسيده نباشي مسير چگونه دگرباشي

هاي  شود؟ دقيقن از كجا ما بيرون از مرزبندي هاي ما از كجاي مرزبندي جنسيتي و خواهش جنسي ما آغاز مي هايي داريم؟ تفاوت شباهت
  گيريم؟ شويم يا در حاشيه قرار مي جامعه واقع مي

كند عقد  گيريم وقتي تمنا داريم، يا چه فرقي مي در آغوش مي كند ما چه كسي را اگر سوال ما اين است كه براي جامعه چه فرقي مي
اش به بنيان خانواده،  گذاري اي كه وفاداري و حرمت بنديم، يا براي جامعه مان را با يكي از دخترها، يا يكي از  پسرهاي  اين جامعه مي ازدواج

كند كه چه شماري از  ممكن و پاره پاره است، چه فرقي ميجفت، همسر، فرزند، امنيت خانوادگي، امنيت جنسي، امنيت ارث، در حداقل 
تواند  تداومي برقرار كنند، پاسخ مي/عشقي، بي/انصافي، بي/احترامي، بي/وفاداري، بي/نا وفاداري يا اش با چه كسي با چه جنسيتي پيوند اعضاي
يا بشود به جامعه فهماند كه هيچ فرقي . كند فرقي نميشايد اگر تفاوت ما با ديگران در همين جا پايان يابد، بشود گفت هيچ : اين باشد

  . كند نمي
ها به حريم  هاي متعدد و مداوم در سطح وسيع انتشار و پخش، فهماند كه اعتراض آن ي رسمي با توليد مقاله شود به جامعه شد، هنوز هم مي مي

ي رسمي،  با به كار گرفتن انواع بلندگوهاي مورد قبول جامعه ي رسمي، شود به جامعه هنوز هم مي. خصوصي ما، وارد نيست، يا نامربوط است
كنيم كه اصول جامعه مقرر كرده است، و به همين دليل، دگرباشي ما  هايي حركت مي قبوالند كه ما در دگرباشي جنسي خود در همان چارچوب

  . دليلي براي حذف ما از تصوير اجتماعي ما نبايد باشد
  .)ها ادامه پيدا كند جا بايد برداشته شود و در وبالگ حث از ايناين ب. (اما مشكل اين نيست

كند، در جاهاي ديگر  ي رسمي در يك خط حركت نمي ي دگرباشي فقط در گرايش جنسي خود نيست كه با جامعه مشكل اين است كه جامعه 
ي دگرباشي، وجود دارد، اما هنوز راي به چگونه  امعهج. كند هم نيازي به درك و دريافت قوانين اجتماعي و قبول و رد اين قوانين احساس نمي

فرد، تنها زماني با چنگ و دندان از چيزي دفاع . حياتي داردم بعدي، براي حفظ اين هويت، ضرورت اين وقوف در قد. بودن خود نداده است
قادر باشد بداند آن چيز، چيست، و نبودن آن اش تبديل به واقعيت ملموس شده باشد، حتي در خيال، و حتي در خيال  كند كه آن چيز براي مي

جنگيم، براي چه  ما اگر مي. ، دست به چنگ و دندان ببردبا وقوف كامل، براي حفظ آن چيزكند، و سپس  چيز چگونه فرد را از خود خالي مي
  .جنگد اش مي ت ندادنجنگيم؟ آن چه براي يك دگرباش، تبديل به واقعيت شده، چيزي است كه براي به دست آوردن يا از دس مي

تر از اعتقاد  ي دگرباشي قادر است براي به دست آوردن يا از دست ندادن هويت دگرباشي خود بجنگند؟ آيا هويت دگرباشي بيش آيا جامعه
تماعي، در شود به خاطر اعتقاد مذهبي يا سياسي يا اج مذهبي يا سياسي يا اجتماعي، در پوست و گوشت فرد، خانه نكرده؟ چگونه است كه مي
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ي دگرباشي  قدر در ذهن جامعه شود؟ آيا هويت جنسي هنوز آن مفاهيم رايج مثال، پا فشرد، درد كشيد، كشته شد، اما براي هويت جنسي نمي
واقعيت وجودي پيدا نكرده است كه سزاوار حفظ كردن، به هر قيمتي، باشد؟ اگر هست، و اين اتفاق پافشردن، درد كشيدن، كشته شدن براي 

افتد، چرا در كنار اين همه پافشردن، دردكشيدن، كشته شدن در راه حفظ هويت دگرباشي جنسي، به يك  فظ هويت جنسي، در واقع ميح
زنيم، يعني به تعريف خود، و تعريف خود را به درك جامعه از خود،  سوتر با اصول اجتماعي، دست نمي دارتر و هم چالش ديگر، يك چالش زمان

ي رسمي دارند اين است كه دگرباشان جنسي هنوز تصميمي مبني بر  تفاوت ديگري كه دگرباشان جنسي با ديگران جامعه كنيم؟ اضافه نمي
جا، بخصوص وقتي كه با  اين به هر قيمتي، كليد مساله است اين. اند ي آن، پافشردن بر اين شناخت، به هر قيمتي، نگرفته شناخت، و در نتيجه

  .يم كه دادگاه دگرباشان، در خانه استبيني كامل مشاهده كن واقع
برند، يا از خانه دادگاه را زير   برخالف ديگران كه از دادگاه به خانه پناه مي. ي دگرباش جنسي با ديگران است اين واقعيت، تفاوت ديگر جامعه

كنند  مان را اجرا مي شويم، و بعد يا حكم م ميشويم، بعد محكو يعني در خانه است كه ما متهم مي. برند، دادگاه ما، در خود خانه است سوال مي
  .  كنيم مان را اجرا مي يا حكم

يعني صرف كردن عمر يك نسل براي تزريق درك و . شوره، روبرو شدن با همين خانواده است ي حيات بدون سرگيجه و دل تنها راه ادامه
ي اول، شايد بايد اين باشد كه تفاوت خود با  دگرباشي، در وهله ي هدف جامعه. پذيري اين يعني مسووليت. ي اين نسل دريافت به خانواده

ما بيش از . دليل خود را از ديگر مسووليت هاي اجتماعي رها نداند ي تفاوت گرايش جنسي نگهدارد و بي ي رسمي را در همين محدوده جامعه
  .باش جنسي بودن، دگرباش اجتماعي نيز باشيمگيجه راه بدهيم و به دليل دگر آن زير فشاريم كه قادر باشيم  به سرگيجه و تن

.  
نويس در  اي، و خودكشي يك وبالگ ي نهاد سپاه پاسداران به بخشي از فضاي اينترنت و آغاز اجراي طرح جرايم رايانه بهار امسال با حمله
هاي  اين طرح، مثل نقض ديگر آزادي. نندگفته شده است قرار دارند طرح ارتقاي امنيت اجتماعي را در سطح اينترنت اجرا ك. زندان تاريك شد

. تر مقررات در حد ممكن اجرا خواهد شد، نه بيش. انتها خواهد داشت عمومي، سرنوشتي شبيه روسري زنان ايراني، در كشمكشي دائم و بي
ي مدني  و فعاالن جامعه نگاران مستقل اند كه بازي با اينترنت، به قصد سركوب روزنامه هاي حقوق بشري اعالم كرده ها و انجمن گروه
ي مدني،  نگاران و فعاالن جامعه دهد كه در برخورد با روزنامه ي سي ساله موردي را نشان نمي گذشته از آن كه تجربه.  ريزي شده است طرح

ي ديگري  ر مسالهتر از ه اي كه بيش نگاري، يعني مساله ماموران موفق به ايجاد سكون شده باشند، اما شروع اين حركت با حمله به پورن
ها، و  ها و بلوتوث ها و چهارراه ها و مدرسه ها و خرازي ها و نانواني ها و خيابان بخشي از زندگي مردم معمولي، مردم كوچه و بازار و مردم خانه

شدني نيست، نشان از  كن ها يا سوناهاي زنانه و مردانه است، يعني دست زدن به چيزي كه ريشه ها و حمام ي طبيعي و معمول مهماني مشغله
  .دارد سرشار سپاه پاسداران در ايجاد مشغلههوش 
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  حميد پرنيان 
  

دبيرِ تحريره شدم كه كسِ  منرس من تنها از اين رو. شت و رفتي پيش گفت، بارِ چراغ را زمين گذا رامتين، بر اساسِ داليلي كه در شماره
گذاري بر آن بخش از كاري است كه از دو سال پيش، و باز به دليل ان دبير تحريريه، تنها نامديگري نبود؛ با اين وجود، بودن من به عنو
همراه  كه اعتقاد دارم ما كنم به اين خاطر ي دگرباش چراغ را شما خطاب نمي من از اين جا، خواننده. شرايط ضروري، با دست من انجام شده

مانده را پر خواهد كرد تا زماني كه جايي خالي  هيم خواند و هر كدام از ما جاي خاليهم اين نشريه را دست به دست خواهيم نوشت و خوا
گزاري  ايِ وي بودم و به عنوان يك همجنسگرا از حضورِ موثرش سپاس در مدت دبيريِ راميتن، از نزديك شاهد فعاليت پرشور و حرفه. نباشد
  .راميتن بوس. كنم مي

تر از پيش بود، اما به درخواست من، از  هاي پيش، بسيار نازك است؛ حجم مطالب رسيده در اين شماره كم ي چراغ، بر خالف شماره اين شماره
بودن حجم و تالش بيشتر براي افزايش كيفيت محتوي خواهد شد؛ هدف ما اين است كه چراغ، در مسير خود هر  هاي آينده نيز سعي بر كم ماه

ي  با همين دليل در دست، از همه. شود نزديك شود خوانده مي اضرورت، بلكه به دليل محتواي كه نه از روي  تر به سطح نشريه چه بيش
نظرهاي منتشر شده در چراغ را به چالش  كنم در چراغ بنويسند و با چراغ در گفت و گو بمانند، و نقطه نويسندگان دگرباش جنسي دعوت مي

بينم و اين جا را با سهم خودم  را در سهم خودم در انتشار اين نشريه مي ،سگراي همجن در جايگاه نويسنده ،من بخشي از نقش خودم. بكشند
در اين شكستن و ساختن . هاي شكستن و ساختن، تا جايي كه در تار و پودش از ما باشد و مال خود ما باشد دانم در ابعاد و اندازه مي من برايِ

  . اي كه مال ما هست و اگر نيست بهتر آن است كه باشد تن نشريهو ساخ ندر همين ابعاد شكست گري دارم از همه دعوت به چالش
گيرند نه به اين خاطر كه نوزده سال  همجنسگرايانِ آگاه، هفدهم مي ماه هر سال را جشن مي. بيست و يك روز ديگر روز هوموفوبياستو 

الملليِ اختالالت جنسي كنار گذاشت، نه،  بين بنديِ ، همجنسگرايي را از فهرست طبقه)WHO(پيش در چنين روزي سازمان بهداشت جهاني 
بينيم؛ روزي كه نه تنها همجنسگرايي در  مان مي ي در واقع سهم ما، همجنسگرايان ايراني، از اين جشن تنها روز روشني است كه در آينده

نه زندگي جنسي خويش را بسازد و نيروهاي اجتماعي كه از احترام قانوني برخوردار باشد و هر ايراني بتواند آزادا ايران بيماري پنداشته نشود، بل
كند؛ نيروهاي جامعه، يعني دين و فرهنگ و سياست و اقتصاد و ناش از خودش  شدن و كندنِ اجتماعيِ خويشتنِ واقعي وي را وادار به پنهان

 دانيم؟ آيا ما نمي. دانند رند فرزندانشان نميب دانند و گمان مي يا مي. دانند رانند و اين را نمي خانواده، دارند بر فرزندان خويش ستم مي

 

  

  

There is only 21 days left to May17, the International Day against Homophobia. In Iran, conscious 

homosexuals celebrate this day not so much because 19 years ago on this day the World Health 

Organization had removed homosexuality from the list international sexual disorders, but merely with a 

hope for our share which in fact is none but a bright day far off in to the future. But the day will come 

when not only homosexuality would not be a crime in our country, but officially valued and respected, too. 

When that day comes, Iranian folks are free to follow their own sexual identity and orientation, and wont 

be urged to pull away socially from their real self. At present, social institutes such as religion, culture, 

politics, economics, and family oppress viciously their own children, us, and they don’t know it. Or they do 

know it and think that their children, us, don’t have a clue; but we do, don’t we?  
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  المللي كتاب تهران،  نمايشگاه بين

ها نفر به ديدار كتاب و اهالي فرهنگ  در طول ده روز، ميليون. ي داخل ايران است ترين رويداد فرهنگي ادبي ساالنه بزرگ

ي كويير را در خود  فرهنگ ايران سعي دارد تا حضور جامعه. يردگ نمايشگاه كتاب جهان شكل مي/ ترين بازار روند و بزرگ مي

ي اقليت جنسي ايران اختصاص داده  المللي كتاب تهران به جامعه با وجود اين كه فضايي در داخل نمايشگاه بين. ناديده بگيرد

كاري  رباشان جنسي ايران، با همبه همين خاطر، سازمان دگ. شود كه ما خود خويشتن را ناديده بگيريم شود، اين دليل نمي نمي

  ، منتشر خواهد كردارديبهشت ماه در» ضيافت«سايت  و وب» اغچر«ي اينترنتي  نامه ي ماه هيات تحريريه

  تولدي ديگر
  هاي فرهنگي دگرباش هاي پراكنده و مقاله شعر، داستان، نوشته

  1388هاي خود را حداكثر تا اول فرودين  نوشته

  سردبير چراغبه نشاني 

nevisht@gmail.com 
  يا مدير سايت ضيافت

parnianhamid@gmail.com 
  ارسال كنيد

  »چراغ«ها عالوه بر انتشار توسط  كتاب

  در دسترس خواهند بود» ضيافت«سايت  براي هميشه در وب

  ناشر، نشر افرا
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  خبر تحليل
  

 با راي پارلمان راادي از كشورهاي غربي اين روز شمار زي. هراسي نمانده است مي، روز مقابله با همجنسگرا و دوجنسگونه 17چيزي به * 
كمپيني به هراسي،  ونهسگرا و دوجنسگي برگزاري روز مقابله با همجن كميتهگي دات كام در همكاري با . اند كرده كشور خود، وارد تقويم رسمي

 همجنسگرا، دوجنسگونه، و دوجنسگرا هاي ي از چهرهكاري بسيار دعوت كرده در پاسخ به پنهاندگرباش جنسي  هاي جواز زراه انداخته است و 
در مقابل دوربين فيلمبرداري بايستند و به زبان خود، نام و گرايش جنسي خود را اعالم  هاي دولتي دارند، كه با هويتي ديگر، شهرت و مقام

ي خود در مقابل عموم ظاهر شوند و حضور خود را به عنوان عضو  ه د است حضور كساني كه قادرند و مايلند با چهرتقكمپين معاين . كنند
سگونگان را بار افرادي كه حقوق همجنسگرايان و دوجن آميز و خشونت ي دگرباشي جنسي اعالم كنند براي مقابله با برخوردهاي توهين جامعه

در روز كه  ي كوتاه ويديوييها اين كليپ. است "چالش آيداهو"نام اين كمپين . ر بسيار مثبت دارداست و تاثيالزم شناسند  به رسميت نمي
هستم، و .... است، اهل كشور ..... سالم، اسم من : شود خالصه مي شود به سادگي در اين چند جمله به نمايش گذاشته مي ، 2009آيداهو 

  http://gays.com/idaho. ام دوجنسگونه/سگراهمجن/كنم كه دوجنسگرا افتخار مي

هاي همجنسگرا دعوت كرده  و از زوج ،"يك روز در دست"كمپين ديگري نيز از مدتي پيش از طرف چالشگران آيداهو شروع شده به نام 
  . اند در اين كمپين تا به حال هزار نفر نام نوشته. هاي عمومي قدم بزنند ها و مكان دست در دست پارتنر خود در خيابان

هاي حمايت از دگرباشي جنسي، حاكي از قتل و آزار همجنسگرايان در  هاي حقوق بشري و ارگان هايي به سازمان گزارشاز چند ماه پيش * 
مرزهاي عراق براي كمك به در اين رابطه يك گروه كوچك از عراقيان همجنسگرا در خارج و داخل از . رسيد شهرهاي عراق مي

ماه پيش يك مقام مسوول . كردند هاي امن و سپس به خارج از مرزهاي عراق را آماده مي هاي انتقال آنان به خانه راه  همجنسگرايان در خطر،
ي كه در صد همجنسگراي عراق در مورد عراقي انهمجنسگراي حقوق هاي فعال گروه  ، گزارشرده بودنگلستان كه مدتي در عراق به سر بدر ا

هاي  هاي عراق محكوم به اعدام و منتظر اجراي حكم بودند را، نادرست و بي اساس خواند و گفت تمام محكومين به اعدام در زندان زندان
ي تصويري از آزار و تحقير  چند نمونهاين نظر، با افزايش اخبار ارسالي از عراق و . اند قتل و دزدي محكوم شده هايي نظير عراق با اتهام
  و قتل  آزار و شكنجهاست  گفته شده. هاي حقوق بشري در اين موارد شد تر ارگان باعث تحقيقات جدي، ان به دست مردم و پليسيهمجنسگرا

آغاز شده و تنها در ظرف پنج ماه گذشته شصت نفر از همجنسگرايان به دست وزارت كشور و  2004همجنسگرايان در اين كشور از سال 
دولت  .ها ندارد سركوب س هيچ دخالتي در اين گونهپلي ها بنا بر برخي از گزارش. اند سراسر عراق به قتل رسيده نظامي در پليس و افراد شبه

اي مبني بر مجازات همجنسگرايي موجود نيست و دولت دست به حمله و آزار همجنسگرايان  مادهعراق كرده است كه در قوانين  عراق اعالم
برخي روحانيون  ،اند روحانيون عراقي، با دادن مجوز براي قتل افراد همجنسگرا آتشِ حمالت را شديدتر ساخته رخي ازدر حالي كه ب. است  نزده

د يگو يدر عراق، م يس يب يگر ب ور، گزارشيم ميج. كه بايد درمان شوند ند، بلبيمارند و نبايد آزار و اذيت شو نيز معتقدند افراد همجنسگرا
  . رسند يبه قتل م يت خانوادگيثيبرو و حآاز  يپاسدار يبستگان خود و برا يواز همجنسگرايان از س ياريبس

 يها سامانهله ي، هر كس كه وسهياصالح اين راساسب .را رفع كردند يا انهيم رايحه جراينگهبان به ال يرادات شورايندگان مجلس اينما *
ره يا ذخيد يا تجارت توليا انتشار يا به قصد ارسال يا معامله كند يع يات مستهجن را منتشر ، توزيداده محتو يها ا حاملي يا مخابراتي يا انهيرا
. وم خواهد شدا هر دو مجازات محكيال و يون ريليم 40تا  اليون ريليم 5از  ينقد يا جزايسال  2روز تا  91كند به حبس از  يا نگهداري

چه جرم منتسب به  ن چنانيعالوه بر ا. مسوول اعمال خود خواهند بود ي،ز در صورت انتساب جرم به شخص خصوصين يقياشخاص حق
 ييبه تنها يكه اموال شخص حقوق يدر صورت. جبران خواهد شد ياز اموال شخص حقوق يخصوص يباشد، خسارات شاك يشخص حقوق

ن به منظور رفع يچن مجلس هم ندگانينما. تفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد به ز باشد، ماين يقيشخص حقكفاف نكند و جرم منتسب به 
ندگان ين نمايهمچن. افتير ييتغ "تارنما"به  "تيوب سا"آن عبارت  يب كردند كه طيز تصويرا ن ينگهبان دو اصالح عبارت يرادات شورايا

انه را يم رايمجرمانه در جرا يق محتواين مصادييمجلس تع ندگانينما. كردند " IP"واژه ن يگزيرا جا " ينترنتيپروتكل ا"واژه 

ه دهندگان خدمات يب اراين ترتيبه ا. ن شودييم شده تعيق در چارچوب قانون تنظين مصاديهم مشروط بر آن كردند كه ا
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 يكه برا ييو محتوا  انهيام ريجرا زا يناش يم از محتوامجرمانه اع يق محتواين مصادييو فهرست مقرر تع يموظفند طبق ضوابط فن يدسترس
ق يراجع به مصاد يريم گين مجلس، تصميشيمصوبه پ براساس. كنند) لتريف(ش يرود را پاال يبه كار م يا انهيم رايارتكاب جرا

رفع  يبراهم  ندگانينما. راد گرفتينگهبان به آن ا يسپرده شده بود كه شورا يلتر شده به كارگروهيف يها تيسا

رفع  ين در راستايمجلس همچن ندگانينما .ن كارگروه خارج كردنديف ايطه وظايمربوطه را از ح يريم گيراد ، تصمين ايا
ا ي يا انهير مجاز رايغ يكه امكان دسترس يا دسترس قراردادن هر داده ا دريا انتشار يفروش  ،نگهبان يرادات شورايا

ز مصوب شد كه به يه نين اصالحيان ايپا در. كند، ممنوع كردند يت او فراهم ميضارا بدون ر يگريمتعلق به د يمخابرات
ن ينه تدويه اقدامات الزم را در زمييقوه قضا ي، دولت موظف است با همكار يا انهيم راينه جرايدر زم ين الملليب هاي يهمكار يمنظورارتقا

ا چند جانبه يو معاضدت دو جانبه  همكاريمعاهدات راجع به  و يا ومنطقه ين الملليران به اسناد بيوستن ايجهت پ ،امور مربوط يريگيح و پيلوا
  . انجام دهد ييقضا

كشور جهان به  70هزار عنوان كتاب از بيش از  150الملل بيست و دومين نمايشگاه كتاب تهران از ورود  مدير امور بين محمد رضا وصفي* 
 يبازار جهان. شد دكتاب تهران تجربه خواه يالملل نيشگاه بين نمايست و دوميدر بكتاب  يجهانن دوره بازار يهفتم.  اين نمايشگاه خبر داد

كتاب در  يت بازار جهانيفعال .كند يجاد ميا يو خارج يرانيان ناشران ايت كتاب ميز تبادل رايو ن ايرانصنعت چاپ  يبرا ييها كتاب فرصت
 يها در غرفه .د شده استيتول يخارج يها و زبان يبه زبان فارس يا فرهنگيو  ياراتانتش يها است كه توسط موسسه يآثار يمعرف يراستا

ه يبه بعد باشد، ارا 1385  ه شده و مربوط به سال يته يكرد فراكشوريبا رو يرانيگان ا دآورندهيكه توسط پد يكتاب، آثار موسسات يبازار جهان
، كل ير رواق شرقيشگاه تعلق گرفته كه در زيكننده در نما شركت يبه ناشران خارج يمصل يشگاهينما يهزار متر از فضا  25  امسال. شود يم

شگاه يت نمايدر بخش را ييكايآمر يلين بار انتشارات جان واينخست يبرا ينچن هم .شوند يشبستان مستقر م يطبقه دوم ضلع شمال شرق
  چاپ اول سال  يها شگاه تنها كتابينما يدر بخش ارز. هد داشتخوا يهمكار يو خارج يشود و با بخش ناشران داخل يكتاب تهران حاضر م

به  2005   يها چاپ سال يها ز كتابين) نيكتب الت( ياليدر بخش ر .شود يعرضه م 2009 و   2008    يها منتشر شده در سال يها و كتاب  2007
زه يده ناشران در جايچاپ شده و تعداد آثار برگز يها ات كتابچاپ اول، تعداد صفح يها ن كتابيتعداد عناو .ش گذاشته خواهد شديبعد به نما

بخش  يمتراژ در نظر گرفته شده برا .اند ها را داشته ژ غرفهبر مترا يرگذاريار تاثين معيتر ر آن، مهميران و نظايا ياسالم يكتاب سال جمهور
ن اول، يدات ناشران، ابعاد كتاب و عناويزان تولي، ميساالر .هزار متر بوده است  14   يبخش عموم يمتر و برا  500 شش هزار و  يدانشگاه

زان متراژ ير آن را در ميران و نظايا ياسالم يزه كتاب سال جمهوريده ناشران در جايچاپ اول و صفحات چاپ شده ناشران و تعداد آثار برگز
در نظر  يدرصد بر متراژ فضا  45  ن ناشران يو عناودرصد   55  صفحات چاپ شده : اضافه كرد يو.افته به هر غرفه موثر دانستياختصاص 

وزارت  .درصد به چاپ اول ناشر اختصاص دارد 15  ن اول و يبه عناو يرگذاريدرصد تاث  30  ن، يدرصد عناو  45  اند كه از  گرفته شده موثر بوده
وزارت  يزن يناز ا يشپ. خبر داد داده شود يلعلوم تحو كه قرار است به وزارتهزار دانشجو  500 يكتاب برا يكياز آماده شدن بن الكترونارشاد 

 يلياردم 10 يارانهكتاب با  يكيبن الكترون امسال .وزارت ارشاد گذاشته بود يارتحت پوشش خود را در اخت يدانشجو يليونم يكعلوم اطالعات 
شارژ  يزپس از استفاده ن. است شدههزار تومان شارژ  20با مبلغ  هر كارت را. قابل استفاده است يشگاهكه در داخل نما شود يصادر م يتومان
ناشران  يتهكم يرمد ياز سو يزامسال ن يشگاهنما ياز بخش ارز ينالت يها كتاب يدخر سقف .گيرد يوزارت علوم صورت م يقها از طر كارت
گذشته انجام  يها همانند سال يكتاب خارج ي يارانه يدكارت خر ي يهضوابط ته .ندارد ياعالم شد كه با سال گذشته تفاوت يشگاهنما يخارج

تا سقف صد هزار تومان  توانند يم) سطح الف(و دارندگان مدارك حوزه ) گروه الف(اهل قلم  ياران،عنوان مثال استادان، دانش به .خواهد شد
و دارندگان  يپلمفوق د ي،رشناسكا يانو دانشجو يالنالتحص است كه تا فارغ يالتتحص يزانبراساس م يبند رتبه ينا. بخرند يكتاب خارج
 يها كتاب  يمتدارند كه متناسب با ق يكتاب خارج يدهزار تومان حق خر 40تنها تا سقف  يرگروه اخ. دارد ادامه) سطح د( يمدرك حوزو
 يان عرب براناشر يران،در ا يعرب يها وسعت پخش كتاب يلبه دل .مواجه سازد ياربس يترا با محدود يانو دانشجو يستن يناشران خارج

ماه اعالم  ينفرورد بيستم .خواهند فروخت يالرا به نرخ ر يشانها كتاب تهران حذف شدند و كتاب المللي ينب يشگاهنما ياز بخش ارز يشههم
در  امسال .آنها به حد نصاب بود يها كتاب ينتعداد عناو يدنكمبود جا و نرس يرتاخ ينعلت ا. اند ثبت نام نكرده يناشر داخل 200شد كه هنوز

منتشر كرده  86سال  يانتا پا 84عنوان كتاب از سال  40از  يشغرفه داشته باشند كه ب توانند يم يكتاب تهران، تنها ناشران المللي ينب يشگاهنما
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 ينتا تعداد عناو كنندطور مشترك غرفه برپا  به يكديگرداده بود كه با  يشنهاددسته از ناشران پ ينبه ا يناشران داخل ي يتهكم يرالبته مد. باشند
  .برسد يزن 40به  يشانها كتاب

نيز با چند مجموعه از آثار نويسندگان كتاب دگرباشان جنسي ايراني ن آنالي المللي كتاب تهران، نمايشگاه  زمان با نمايشگاه بين هم
  . شود همجنسگراي ايراني منتشر مي

اعدام دالرا دارابي اعتراض اهللا شاهروي به حكم  اي به آيت گر حقوق مدني، و فعال حقوق بشر، در نامه نگار، كنش صد و هشتاد و دو روزنامه* 
  . كردند

  

  اهللا محمود هاشمي شاهرودي  جناب آيت
  

  ايران ي جمهوري اسالمي  رييس قوه قضاييه
  

 18وي پـيش از رسـيدن بـه سـن      .سـاله اسـت   23دختـري   "دالرا دارابي"نام اين زنداني . همان گونه كه اطالع داريد، يكي از زندانيان شما در خطر اعدام قرار دارد
در كشاكش پنج سال گذشته كـه او در زنـدان   . رد كرد هاي نخستين آن را پذيرفت اما دالرا دارابي در دادگاه خود اتهام را سالگي متهم به ارتكاب قتل شد و در بازجويي

هـاي   ي اين قتـل داراي ابهـام   سالگي متهم به ارتكاب قتلي بوده اما پرونده 17دهند كه در  ساله خبر مي 23برد، هر از گاهي، از اعدام اين دختر اكنون  سر مي رشت به
ها بر مبرا بودن خود از اتهام قتل تاكيد داشته، بايد به سن وي در زمـان وقـوع جنايـت نيـز      مام اين سالكه دالرا دارابي در ت چنين جداي از آن هم. قانوني بسياري است

انـد،   سـالگي مـتهم شـده    18توانند براي افرادي كه در زير سن  ها نمي المللي دادگاه دادگاه هاي بين براساس موازين حقوقي، استانداردهاي جهاني و پادمان. توجه داشت
چـه از   بنـابر آن  .روند و حتا در صورت اثبات جرم، مجازات بايد منطبق بر شرايط سني و رواني متهم باشـد  شمار مي به» كودك«ها  صادر كنند چرا كه آن» اعدام«حكم 

گونه كه بـراي مـدت محـدودي     ، همانرود هستيد و انتظار مي "مسوول"عنوان رييس دستگاه قضايي در برابر اعدام دالرا دارابي  آيد، شما، به اين شواهد و قوانين برمي
ي  ريـيس قـوه   .اين حكم را متوقف كرديد، در واكنشي ديگر از مرگ انساني كه ميزان دخالت وي در يك جنايت و مسووليت سني آن روشن نيسـت، جلـوگيري كنيـد   

دردي بـا   ابـراز تاسـف ژرف از مـرگ آموزگـاري فرهيختـه و هـم       گران حقوق مدني و فعاالن حقوق بشر ايراني با نگاران، كنش ما روزنامه ي جمهوري اسالمي؛ قضاييه
الزم اسـت،   .ايـم  عنوان نمايندگان افكار عمومي اين كشور درخواست خود را به شما ارايه كرده ي مهين دارابي، خواستار توقف اعدام دالرا دارابي نيز هستيم و به خانواده

نويسـان،   ي نخبگـان، فعـاالن اجتمـاعي، وبـالگ     روست و گـواه آن تـالش گسـترده    به امعه، با واكنشي بسيار منفي روآگاه باشيد كه انتشار خبر اعدام دالرا دارابي در ج
اكنـون   .ي گذشته است كه البته آن را نبايد به پاي دفاع از جرم و جنايـت نوشـت   نگاران و ديگر اركان اجتماعي براي جلوگيري از اعدام دالرا دارابي در دو هفته روزنامه

  .ي دادگاه دالرا دارابي استقبال كرده و به آن گردن نهد نداشته» ي هيات منصفه«ي  منزله رسد كه الزم باشد، دستگاه قضايي از حكم افكار عمومي به نظر مي به
  

  با سپاس فراوان از توجه و اقدام شما

 گران حقوق مدني و فعاالن حقوق بشر ايران نگاران، كنش روزنامه

  مجلس شوراي اسالمي  90اصل كميسيون : رونوشت 

  

احمـديان   -ابطحـي احسـان   -زاده حميدرضـا  ابـراهيم  -بوغبيش عبداهللا آل -آقايي ساسان -آقاياني زهره -آشفته رضا -آزاد نفيسه -آذر شبنم -فرزانهآئيني   :امضاها

 -امرايـي اميلـي   -امرآبادي مهسا -امامي پروين -بداشتي ساناز اهللا -افشارنيك مهدي -اصغري سيداميرمهدي -اسالميه سعيده -اسدي حسن -ارشاد محمدرضا-امين
 باغباني محمد -باستاني مسعود -بارسقيان سرگه -ايزدي هدي -مهر اميد ايران -انتظامي ندا -اميري مهديس -اميرشاهي فرنوش -اميرآباديان نزهت -اميديان رودابه

- بيطـرف منصـور   -شـتاب زهـرا   بـي  -شتاب رضا بي -بهمني آرش -بهشتي آزاده -بهزادي بهروز -رضا بهداد علي -بهداد حميد -باكري حسن -باقي محمدحسين -
 -تيفـوري منصـور   -يتاجيـك مهـد   -پيغمبـرزاده زينـب   -پورضـيايي محمـود   -پورشفيعي دانش -پوراستاد وحيد -نهاد سيدمهدي پاك -نهاد ايمان پاك -پاكزاد علي

 -خـالقي رويـا    -گـوران فرهـاد    حيـدري  -حيدري هـادي   -بيان نرجس  حق -رضا حسيني علي -زاده محبوبه حسين -نيا آرش حسن -جلودارزاده رضا -جعفرزاده زهرا
 -خسـروي هـادي    - خسـروي مازيـار   -خسروشـاهين هـادي    -خرمي محمد  -خرسند مريم  -خرسند ليلي  -خردپير علي  - رحيمي رضا خجسته -خاموشي فرشيد 

 -رمضـاني بيـژن   - رضـائي كـاوه   -رضـا   نـژاد علـي   رحيمي -رحمتي جمال  -رجبي حميد  -منش آذر راست - راد نيما -علي  دهقان -دليري جواد  -خو آرش  خوش
سـبحاني   -كـار عبـاس    سـالم  - ساكي پگاه - زيدآبادي احمد - زنگنه نيكزاد - زندي مريم - روستايي صديقه -پور علي  رنجي - رنجبر بهزاد -يگانه بنفشه  رمضاني
 شـباني مـريم   -شايگان علي  - پور رضا سيدي -سيدپور سيدجواد  - اصغر سيدآبادي علي - سوري پوريا - سعادت آيدا - سرمست قدسي -سرابندي نسيم - هوشنگ
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 - سـعيد صـحرايي   - صبوري پويا -فر مهدي  صارمي - الدين شيخي شهاب - شيپوري افسانه  - شهرابي محمد -شهرابي شيما  -شرافتي سميه  -شجاعي حسن  -
طهماسبي  -طلوعي محمود  - طلوعي فرزاد -طلوعي سحر -طاهري محمد  - طائي سهيال -پرور حميد  ضيايي - صميمي كيوان - صمدبيگي بهروز -صدرآرا روزبه 

 -نفري نويـد  غضـ  -عليپـور محمدحسـن    - زاده راحله عسگري - عسگري مريم -عسگري محمدعلي  -عامري سعيد  -ظهوري محسن  -طهماسبي سوسن -رضا 
قـره   - پـور فرشـاد   قربـان  -زاده مرضـيه   قاضي - قاسميان مونا - فرهاديان سليمان - فرهاديان سروش - فرخي مارال -فرجاد فرهاد  - فدايي سمانه - غالمي احمد

 - كيامـان مينـو   -كميـزي زهـره    -مالي سـيدمجيد  ك - كشاورزنيا نوشين - كشاورزنيا نرگس -كريمي روزبه  - كاوياني مريم -قنواتي ايثار  -پور علي  قلي -حسين 
 -محمـودي محمدرضـا    - اكبـر  محمـدزاده علـي   - پور غـزال  محسن - پور ساناز محسن -رضا  مجمع علي -لهردي ندا - لك سبحان - لقايي مرجان -گلبري اعظم 
مهـاجر   -منصوريان نيلـوفر   -منتظري آرمين  -منتجبي اكبر  - عليمليحي  -پور كامران  ملك -مظاهري ريحانه  -مصطفايي مهديه  -مشكات كاوه  -مسلم حسين 

نظـامي   - نجاريـان ارژنـگ   -ناعمه مرتضـي   -نادري گالويژ  - نادري سعيد -ميرزايي مژگان  -ميرزايي مريم - ميرزا مريم - مهرابي احسان - مهديان نيلوفر -آذر 
 - يـاغچي حسـين   -هدايت بهاره - هاشمي ستاره - هادي ليدا -وزيري رهام  - نيلفروشان ياسمن - نوريان محمدرضا -نوروزيان مهدي  - نوروزي احسان - حميده

  يوسفي هيوا  -يوسفي مسعود  -يعقوبي محسن 
  

  هاي داخلي منتشر نشد نگاران در رسانه نامه روزنامه
  

مجلس هشتم  90با رونوشتي به كميسيون اصل نامه سرگشاده روزنامه نگاران و فعاالن حقوق مدني ايران خطاب به رئيس قوه قضائيه و 
، اي كه گذشت بعد از ظهر روز سه شنبه هفته. اي در پي داشت  اي گسترده شوراي اسالمي براي جلوگيري از اعدام دالرا دارابي بازتاب رسانه

در اين گفتگو نيز ضمن محكوميت اعدام  .تلويزيون صداي آمريكا به انتشار اين نامه واكنش نشان داده و با يكي از امضاكنندگان گفتگو كرد
همچنين راديو زمانه كه در ميان  .كودكان و نوجوانان، از خانواده مقتول خواسته شد كه به شبهات موجود دقت داشته و از انتقام پرهيز كنند

تحليلي چون  هاي خبري سايت وب. ش دادنگاران را پوش امهشماري دارد نيز خبر انتشار نامه روزن زبانان پراكنده در جهان مخاطبان بي فارسي
تن اين نامه به همراه اسامي ايران امروز ، اخبار روز ، عصرنو ، گويا نيوز ، خرداد ، پيك نت و خبرنامه اميركبير از جمله منتشركنندگان م

هاي شخصي اين نامه سرگشاده  وبالگ يك ايران در كنار برخي از ، خواندنيها و برايهاي ديگري چون مليون سايت وب. اند كنندگان بودهامضا
هاي اعتماد ملي، اعتماد و خبر با وجود دراختيار داشتن متن نامه و فهرست اسامي امضاكنندگان از درج  در همين حال روزنامه. اند را منتشر كرده

گفتني است كه بسياري از  .ضا كرده استاين در حالي است كه اين نامه را سردبير روزنامه اعتماد هم ام. خبري در اين باره خودداري كردند
  . مرز نيز خواستار پيوستن به جمع امضاكنندگان اين نامه بودند نگار مقيم برون ميهنان روزنامه هم
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  ها خاسته لد
  اي كوبه به در شيشه

  

  
  
  
  
  

  زندگي كويير                                                                                                                                    ميشا
  

  !اما وقتي حالم بده، تو با مني، وقتي حالم خوبه، تو با منيدونم چرا،  نمي. دآ اونقد بد كه جز تو هيچي توي ذهنم نمي. حالم بده
  
  

  .مثه هميشه عاشق بوي سيگارتم. بوي سيگارت داره مياد
  .ال بهت نگفته بودمتو خيلي زشتي، تا حا

خوام  ت اونجوري كه من مي اصال هيچ چي! كردم كه عاشق يه دختر شبيه تو بشم گم، حتي توي خوابم فك نمي بعضي وقتا با خودم مي
  .ام ت عاشق همه چي. عاشق هم رفتارت، هم ظاهرت. اما عاشقتم. نه اخالقت، نه ظاهرت. نيست

  
  
  ساعت چنده ؟: تو
  .عزيزم  1:30: من
  كني؟ چي كار مي :تو
   .كنم دارم به تو فك مي: من
  !االن كه هستم، احتياج به فك كردن نيست. ، بشين به من فك كنهر وقت مردم: تو

  .همون اندازه لذت داره كه باهات حرف بزنم و صداتو بشنوم ،اما فك كردن به تو هم. كني دونم چرا مثه من فك نمي نمي
ترسم كه آلزايمر  مي. ترسم تو عوض بشي و من نشم مي. ترسم كه همه چيز بين ما عوض بشه مي. ه نباشيترسم ك مي. ترسم از اومدن فردا مي

  .خودشم ميره ،اد فردا خودش مي. بافم دوباره دارم اراجيف مي. بگيري
  
  
  صبح بخير: تو
  منو يادت مياد؟. صبح بخير: من
  !ديوونه شديا: تو
  .ز درستهخوام مطمئن بشم كه همه چي فقط مي ،نه: من

. گم اما من به تو چيزي نمي. تو هم يادته ،من يادمه. امروز روز تولدته. ترسيدم منو يادت رفته باشه. خيالم راحت شد. امروز تو مثه ديروزي
ي كه ندون ،خوام يواشكي عشقم بموني تا اگه يه وقت رفتي از پيشم مي. خوام ندوني كه چقدر عاشقتم مي. خوام فك كني كه يادم رفته مي

  .چقدر ناراحتم كردي
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  !ديروز تولدم بودا: تو
  .دونم مي: من
  .تولدم مبارك: تو
  .خواد پير شدن كه جشن نمي: من
  
  

ترسي كه  يعني نمي. دي تو نشون مي تو چقدر راحت عالقه. تو چقدر مهربوني. از يك هفته پيش منتظر امروز بودي. تو يادته. امروز تولد منه
. ي دوستامونو دعوت كردي كه امشب جشن بگيريم همه. وس كنه؟يا بزنه زير دلم؟ تو خودت كيك منو درست كرديمنو ل ،اين همه عالقه

  .ت ذوق زده شدم من از اين همه توجه
  
  
  گردي؟ كي برمي:تو
  .باهات در تماسم. دونم نمي: من

كرد يه روز اونقدر ازت دور بشم كه وقتي تو  فك مي كي. خوام برم يه جاي دور مي. خوام تورو تنها بذارم من مي. خوام برم امروز من مي
فك . مو تغيير بدم خوام زندگي مي. خوام برم دنبال يه شغل جديد مي. اما من خوشحالم واسه رفتنم. تو ناراحتي. من بيدار باشم ،خوابي مي
گم كه زود  اما من با خوشحالي مي ،كني ري گريه ميتو دا. دم اما من اصلن اهميت نمي ،تو ناراحتي. كردم انقدر راحت بتونم ازت جدا بشم نمي
 .تو عوض نشدي ،من عوض شدم. خوام ديگه برگردم من نمي. گم من دارم دروغ مي. ت گردم پيش برمي

 

 

 
 قبل

 شدن انبوهيش برسي ولي تنها چيزي كه ميابي تلنبار ا كني تا به به سختي جان مي. آورترين كار دنياست عذاب. كني گردي و پيدايش نمي مي

 

 

 

 

  

 

 

اي كوچك نور را  جاست كه اين كورسوي اميد با اينكه شايد به اندازه نقطه ولي عجيب اين. ست كنار كورسوي اميدي كه در دل داري نا اميدي
 .دارد تاباند ولي اميد را در تو زنده نگه مي به قلبت مي
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يك جفت . ام ترين دوستانم خيره شده كنم به به كنم حس مي نگاه كه مي .كنم شان نمي ديگر احساس. اند هايم جزئي از پاهايم شده كفش
هاي  هاي ريزو درشت بوته هايم از بس برگ دست. ست تناقض عجيبي. رنگ سفيدشان را به كلي محو كرده است  كفش ورزشي كه گل

كنم دارم ديوانه  فكر مي. هايم ندارم جع به دستولي به راستي كه چنين احساس خوشايندي را. اند اند كامال سبز رنگ شده جنگلي را پس زده
ها  ها را روي درخت شب. كه راهم به جايي ختم شود بدون اين. چرخم  چرخم و مي هاي انبوه مي روزهاست كه توي اين جنگل .شوم مي
دار و درختان سر به فلك  ات موذي بالجز من و حشر جا ولي اين. از ترس موجوداتي كه شايد بيايند و مرا در غرابتي دهشتناك بدرند. خوابم مي

 .هاست به هم تنها صدا صداي سايش شاخه. اي حتي صداي پرنده. آور هيچ چيز نيست كشيده و سبز رنگ و رطوبتي خفقان

ام  گاه نداشته كه هيچ ست حسي. جا باشم دانم كه بايد اين ولي مي. جايم چگونه اين .كنم جا چه مي دانم اين نمي! ؟ دانم چرا اما نمي. پيمايم راه مي
هاي خيس و پر  و در تمام اين ساعت. دانم چه چيزي را اما نمي. دانم كه بايد چيزي را بيابم مي! دانم چرا اما نمي. دانم كه بايد اينجا باشم مي. 

 .ست كه پاهايم را به حركت واداشته است رطوبت و دردناك همان نقطه نوراني

آيد كه مال خودم است يا  يادم نمي. اش قرمز رنگ است و روي عدد دوازده ايستاده است صفحه. كنم ه ميساعت بدون بند توي جيبم را نگا
 .كس ديگري

 .اش سبز رنگ است به سوي افقي كه همه .به سوي مقصدي نامعلوم. روند ام راه مي پاهايم انگار بدون ارده

  

  

  

  گوو  يك گفت
  
 اصول و ده، نمي راي و كنه مين كار ايران، گي ي جامعه كه درسته تو، نظر به

 گيره؟ نمي جدي رو اجتماعي

 جامعه اگه. كنيم مي جدا رو ايم، خودمون كرده قهر ما چون. من آره نظر نقطه از
 .شين گم برين. خوايم نمي رو شما گيم مي هم خواد، ما نمي رو ما
 . است بهانه اين كنم مي فكر من

 .كنيم نمي اعتماد. زده شديم. شدن زده
 با نه كرديم مي قهر رسمي ي جامعه با فقط بود، طور اين اگر كنم مي فكر من

 تو زديم مي و كرديم مي كار و ساختيم مي نهاد. خودمون نهادهاي با خودمون، نه
 قهر فقط. نه االن اما. كنيم  مي كار ما داريم ببين، كه رسمي ي جامعه صورت
 .هآسوني كار خيلي خب، كردن، قهر اين و كرديم،

 .نداريم اعتماد. ترسيم مي
 ترسيم؟ مي ما فقط چرا. دانشجوها يا. ها بهايي يا. ترسن نمي زنا چرا

 .ندارن كه سياهي از ها باالتر اون چون
 .ه چي دونن مي ش ته. شن اعدام مي ها بهايي. ميرن مي زندان تو دانشجوها. شن مي سنگسار زنا. آوردن در رو قشرها اين پدر چون 

 ترسيم؟ مي كه ه چي از ه؟ ما چي ما ياهيس از باالتر

 .كنن مي كار چي باهامون اش ته نيست معلوم. ه چي نيست اما براي ما، معلوم
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 عين. ترميم كنه تونه نمي هم عمل اين جراحت رو. كردن "مجروح" "جسم تيز"يك  با رو...  زندان، تو ببين،. بفهميم كه نجنگيديم كه چون
 فرقي چه. كنن مي آزاد فضاي در و ها پارك توي ما، همين االن هم هاي بچه با رو كار اون عين اما. كرد خواهند ما هاي بچه با رو كار اون

 .ه دونن آخرش چي هاي ما هم مي داره؟ پس بچه
 .دونيم زنه، ما نمي از اين چيزا حرفي نمي كسي

 گفت؟ چيزي چي؟ كسي ماكوان براي اما. وحشتناك داخل؟ كردن شلوغ همه چقدر ركسانا حكم مي دوني براي

 ه؟ چي منظورت

 . ها حرف اين بود كه هيچ كس كاري براي ماكوان نكرد يه بار با بچه

 .نبود گي اصال بودن، ماكوان گي نه بود، كُردبودن اش مساله ماكوان
 . اما چون گفتن گي بود كسي كاري نكردكردن،  مي شلوغ بود كُرد گفتن مي اگه. همين. شنيديم ما كه بود چيزي اين حاال. گي بود به ما گفتن

كه  بعد همون پسر گفت. با او خوابيدهسيزده ساله بودن، گفته كه ماكوان -اش، يا پسرعموش، موقعي كه هر دو دوازده پسرخاله .نه، گي نبود
 ي ه كه اين بازي رو همه مهم اين اما. ي ماكوان ساختن اش به خاطر اختالف با خانواده دروغ گفته و اين دروغ رو خودش نساخته، خوانواده

 . كنن، چه گي چه استريت مي دنيا هاي بچه

 . تو و من براي. بود همين اش جرم خب

 .بودن كُرد فعال اش، خونواده كه بود اين اش جرم نه،
 گفتن؟  بود؟ اينو چي گفتن كه چيزي

 .كردن مي اش مردم شلوغ كشتن مي سياسي جرم به اگه
 ترسه؟ مي چي براي شدن زنداني از -دو ترسه؟ مي چي از اداره، در كردن كار براي كردن، كار براي گي،  -يك: برگرديم به سوال من

 . كن ببين، صبر.  آتو يه بشه اين و ه گي بفهمن بقيه ترسه كه اين مي از

 كنن ؟ چه كارش مادرش و پدر ترسه ترسه؟ مي مي چي براي مادرش، و پدر با برخورد از

اين  ها مگر معلم مدير و و ناظم گه، به مي همه به كه كرد تهديدم. ام گي من فهميد ام دستي ساله، بغل 18بودم، دبيرستان سوم وقتي ببين، من
 سر. نكرد ام حمايت كس هيچ شدم چون خفه و كردم قبول من. شلوارم تو بكنه اش رو دست پام و رو كالس بذارم سر رو  ام من كاپشن كه 

داد،  جواب من به سوال پسره يه ، يه)بودم فيس بيبي خيلي چون. بودم معروف خيلي مون دبيرستان توي كال من البته(ه پسر ديني يه امتحان
 حتي هم كسي و. شدم مي كرده، صفر تقلب من گفت از مي رفت زدم مي مي حرفي اگه من خب. بود ام زيپ روي امتحان آخره تا. تقلب يعني
 نداريم حامي. شيم مي خفه همين براي. تنهايي. نداري حامي تو. ه وحشتناكي مساله خيلي بودن گي ونچ. گه مي چرت اين شايد گفت نمي
 . بشه سازي فرهنگ بايد كار اين خب. نداريم حامي خونه توي كه اين براي

 . كرد مي دفاع ازمون كسي مدرسه توي داشتيم، حامي خونه توي اگر

 ها بهايي از منتظري اهللا آيت. روگردان است ها اين از خدا بميرن و بايد اينا گه سين، مي هفت طكوبندش وس مجله مي توي همين قرآن كه اما
 كنه؟ حمايت ها گي از تونه مي اما. كنه مي حمايت

 گي يك و باشه، معتقد نظام اساس به گي يك و سين هفت ي سفره توي بذاره قران گي، يك كه كني؟ اين مي منحرف رو بحث ش همه چرا
 ها، گي كه ه اين ما مشكل. نداره ربطي هيچ ما مشكل به بگيره، روزه ته تا رمضون ماه بخواد اش دل گي يك و باشه، علي علي اش عشق
 .كنن مي كاري كم
 .كنن بگه مردم قبول مي دين چي هر كه ه اين مشكل. ه ايران اين مشكل اما. نه
 نيك مي كار ت خونواده روي داري االن تا پيش سال ده از تو

 . شيعه نبودن من خانواده خب

 .كنن نمي سكته ه، گي پسرتون بگه بزنه زنگ شون به كسي اگر تو ي خونواده االن
 دين؟ خاطر خودشون؟ به با داشتن دوني چند نفر كانفليكت مي تو اما. مذهبي نداشتم فليكتكان من هيچ وقت مشكل. بوديم آزادتر ما

 . كردن ش حل و

 كنار اش گذاشتن خب
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 . گري پويش يعني اين رسيدن، نتيجه به و كردن فكر

 نه؟ كرديم، مي انتخاب بايد. بوده، آپشن وجود داشته آپشن

 . رفت جلو خوبه، خيلي ام كه حال من با فقط شه نمي. بره جلو ناچاره جامعه اين. ايستاد جا همون نبايد اما

 كالنتري؟ بره بايد پوشيدن بوت خاطر به دختر كه شرايط؟ اين با

 . نگذشتن شون حق از دخترا كردن، اما خوني خيابون وسط رو دخترا

 نيست جلو به شرايط كه بود اين منظورم

 بدي جواب خواي نمي تو كه پرسم مي چيزي تو از دارم من

 نبود؟ كننده قانع. بدم جواب كردم سعي من

 زندان؟ بره نوشتن مقاله خاطر به نيست حاضر ازندان، ام بره كردن دست انگشتر خاطر به حاضره گي، ي جامعه چرا، گم مي من

 .نيستم حاضر من
 كدوم؟ هيچ خاطر به

 گيره؟ مي وكيل برام آره؟ كي مي در منو كي. قيمتي هيچ به. زندان رم نمي. نه

 دقيقن

 كنه؟ بودن و زنده موندن من حمايت مي  از حق زنده قانون كدوم

 كنه؟ كاري تونه مي كي باشن،ن ها بچه پشت خونواده، مادر، و پدر كه وقتي تا

 ي ما پشت ما نيست خونواده. همين

 . زندان در پشت بريزه بايد كه س خونواده

 بگيرن؟ وكيل برام ميان ها تي بي جي ال. گيرن نمي وكيل كه من مادر پدر

ي يك گي نبايد كنارش وايستن؟  نوادهباشن؟ چرا خود خو ديگه هاي گي گي، يك ي  خونواده بايد چرا كه ه اين مساله اما. گيرن البته كه مي
 . زدن حرف به كنن شروع ان، فهميده خيلي هاشون خيلي كه مادرهايي و پدر با كه ه اش وقت

 كردم شروع من خب

براي اين كه حمايت كنن، بايد اول اون مسير سخت توضيح . هاشون حمايت نكنن از بچه روشنفكر، و سواد با هاي كه خونواده ه كاري كم اين
 . ها شروع كنن دادن و ارتباط ايجاد كردن رو بچه

. بدنامي ترس از كنن مي شون ترك اونا گي هستن بفهمن خانوادشون اگه... و ... شناسي،  مي آدم كه تا اما دو. من شروع كردم. كرده شروع ...
 !هموفوبيك قدر اين

شون مشكل دارن،  ها با گي بودن بچه ي خونواده همه. بشه گي شد بزرگ وقتي م ا بچه دارم دوست من بگه كه نداريم اي خونواده هيچ ببين، ما
ترس . عبوره قابل سد يك از خانواده، ترس كه خوام بگم اما مي. ه ه، اطالعات غلط دونن مزخرف يا چيزي كه مي. دونن گي يعني چي چون نمي

  .ش هم يك سد قابل عبوره خانواده از گي بودن بچه
 گم؟  مي چي دوني مي. كوني بگن ام به آد مي پيش خيلي خيابون تو

 . ره مي بگه كوني، در ش به كسي خودمون، اگه هاي بچه همين از اما. ره مي شه مي خفه. مونه مي بام؟ يارو خوابي مي. گم، جون مي

 كنن؟ نمي كار چرا ما، هاي بچه تو، نظر به. من فقط يه سوال دارم

 . دروني هموفوبياي . ت سوال متشكرم از

 دي؟  توضيح مي

 . ترسن مي خودشون از

 . جا االن ما دو تا جواب داريم اين

 ترسن مي شون هويت از

 ترسن؟  مي چي از باالخره. خودشون از خانواده، بعد از اول

 . بقيه از هم. خودشون از هم. ش جفت از
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 ترسن؟ مي چي از دقيقن اما

 باغچه؟ لب بذارن رو  سرمون تونن مي ما، از تا چند ي خونواده بدونم دارم دوست من مثلن

 زدن؟ كتك منو قضيه، چقدر اين با نداشتن مشكل مذهبي مسايل سر م خانواده كه من. كنن مي ول رو . ...حتمن رو... 

 ولي. دونن مي ش آمار، خانواده اداره كارمند مثل. اند كم خيلي شن، اما مي حمايت كه كسايي البته، البته، هستن. تره وحشتناك بقيه براي خب
 من. هستن كم خيلي ها خانواده اين اما. كنن مي هم شديدش حمايت

 سال فهميده چند وقتي ش مامان. ندارم ديگري ي نمونه...  از غير
 من به...  همين. بشي خوشبخت كنم مي آرزو فقط پيش، گفته من

 . بدم هموفوبيكو يه جواب جوري چه خيابون داد تو ياد

 شناس روان با وقتي. بود ام بودن گي از ما افسرگي شروع من خب 
 .شدم آشنا ... با بعد  وقت چند. نيست ت هيچي كردم گفت صحبت

. كوني گفتن ش ديدم به بار چند خيابون تو. بود اوت خيلي اون خيلي
 تارومار يارو خوابي؟ ديدم مي باهام. اومد خوشم ازت. آره. جون گفت
 ياد من به تو. كرد مي رفتار ش خانواده با حس خوبي با ديدم. شد مي

 رو  شون حمايت كنم تا بابا صحبت مامان با جوري چه خونه تو دادي
داره  دوستي يه ... همين ولي. بود موثر من براي ها اين خب. بگيرم

 تمام. كرده ش بيچاره. آورده در باباش پدرشو. باال هاي خانواده از
اش  اش رو، تلفن ينماش. بار يه وقت چند گيره مي ازش ش رو زندگي

 يا گم مي درست. ه، خانواده مهم يك ي شماره دوني، جامعه مي. ترسوست، خيلي خيلي پسر ه؟ اين حمايتي جور چه اين اش رو، خب رو، موبايل
 نه؟

 بله

 . نديده گوشواره با منو حاال تا. ترسم مي ام مادربزرگ از اما. ترسم نمي بابا مامان از من

 ه؟ چي اش اساس ،ترس اين. همين. همين

 . نداره هويت ايران تو گي يه. شدن هويت بي

 گيره؟ مي تو از رو چي. كنه زنداني يا بزنه، رو تو تونه نمي تو بزرگ مامان

 . شم مي اعتبار بي

 كني؟ پر دوباره رو اعتبار اون توني مي جوري چه

 . شه نمي پر من مادربزرگ براي جوري هيچ اعتبار اون. جوري هيچ

 باشي؟ نداشته هويت واقع در باشي، داشته اعتبار ات مادربزرگ پيش كه اين براي حاضري وت يعني

 . نيست گوشواره تو و من مشكل

 .ندارم هويت ام گي من بفهمه وقتي. دارم االن
 .نذاري گوشواره هم سال صد تا تو كه نيست مهم يعني
 .ام گي من نفهمه اون كه ه اين مهم. نه
 بشي؟  اعتبار بي ات مادربزرگ جلو حاضري چقدر پارتنرت باشه، به ات، عشق ته بهبس تو زندگي اگر اما

 .مرگ حد تا
 .كرديم پيدا مون اطرافيان و مادربزرگ باورهاي با جنگيدن براي دليل يك ما پس
 . نترسيدم. رسمن گفتم شون به. ه پسرم دوست ... دونن مي من باباي مامان. آره خب

 .كنيم پيدا دليل بايد ما كه ناي به رسيم مي كم كم پس
 خواهرم و برادر بگم، ولي پدر و مادرم به بيام دارم مشكل پسرم دوست با وقتي تونم نمي كه من سر بر گفتم، خاك. گفتم هم چيزي يه. البته
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  چيه؟  نظرت. گم مي بعد به اين از ولي. تونن مي
بكن،  هم كار حال، عين در و خواستن، فكري و مالي كمك و كردن رتمشو و زدن حرف به كن شروع ديگه مشكالت مورد در من، نظر به

ها بذاري تا ياد بگيرن براي اين ارتباط  خواي ارتباط ايجاد كني نه اين فقط باري رو روي دوش اون خودت كار كن تا ديده بشه كه تو مي
 . زحمت بكشن و موثر باشن

 .آره
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 انديشه

  دبير بخش حميد پرنيان

  

  1گاه اخالقي همجنسگرايي و جاياسالم 

  ي آرش نراقي نوشته

  ي حميد پرنيان ترجمه

  

  :چكيده

توان هم به اسالم و درستي قرآن به عنوان سخن خداوند باور داشت و هم به اين كه رفتار همجنسگرايي اخالقا رواست؟ از ديدگاه  آيا مي
اما از سويي ديگر، . بپذيرد كه همجنسگرايي اخالقا رواست) اش بداند عيتچه واق چنان(سكوالر، ممكن است فرد اين واقعيت را /صرف عقالني

شمارند  كنند و پليدش مي هاي قرآني بسياري روبروست كه آشكارا همجنسگرايي را محكوم مي همين فرد، به عنوان فردي مسلمان، با آيه
ي عقالني كه در موافقت يا مخالفت با همجنسگرايي بحث  جنبه :اين معما دو جنبه دارد. پس انگار با معمايي روبروييم). ي الفاحشه سوره(

گردد كه از يك سو فرد عقال  اين معما هنگامي پديدار مي. درگير است) از همجنسگرايي(هاي متفاوت قرآن  ي متني كه با فهم كند، و جنبه مي
. نيز سرسپرده باشد) قرآن(يگر به كالم وحياني خداوند بپذيرد هيچ دليلي براي محكوم كردن رفتار همجنسگرايي در دست نيست، و از سوي د

  .تر، اين همان ستيز كهني است كه بين عقل و وحي جاري است به بيان كلي

تر،  به بيان سنجيده. هايي براي گشودن آن معما پيشنهاد دهم ي هر جنبه از اين معما جداگانه بحث كنم، و راه كوشم تا درباره در اين نوشتار، مي
  .تواند هم مسلماني باشد با ايمان راسخ و هم سازگارا بپذيرد كه همجنسگرايي اخالقا رواست صلي من آن است كه نشان دهم فرد ميهدف ا

  

  ي عقالني غيراخالقي بودن همجنسگرايي جنبه

)1(  

ايشان نادرستي همجنسگرايي را . اند تا عليه همجنسگرايي به بحثي عميق و دقيق بنشينند پژوهان مسلمان، حتي به خود زحمت نداده دانش
شود تحت بحث عقالنيِ عليه  اما دست كم در متون اسالمي دو جا ممكن است نظراتي انتقادي يافت كه مي.  پندارند بسيار روشن مي

ترين  رايج. وطي لواط است؛ و جاي ديگر، تفسير متون مربوط به داستان قوم ل نخستين جا، فتواهاي فقهي درباره: همجنسگرايي گنجانده شوند
باشد كه تحت تاثير اخالق و  مي "گرايانه استداللي از نوع طبيعت"پژوهان مسلمان عليه همجنسگرايي وجود دارد  استداللي كه در ميان دانش

  :هاي زير سامان داد شود در گزاره نظرات ايشان را مي. متافيزيك ارسطوست

  .ي هستندي رفتارهاي همجنسگرايانه، رفتارهايي غيرطبيع همه.1

                                                
1
  .ايراد شده است) رميانهگروه مطالعات خاو(، در دانشگاه كاليفرنيا، لوس آنجلس 2005دسامبر  7اين مقاله در .  
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 .ي رفتارهاي غيرطبيعي اخالقا نادرست هستند همه. 2

  پس

  .ي رفتارهاي همجنسگرايانه اخالقا نادرست هستند همه. 3

  اخالق در سنت اسالمي؛-ي غالب فرا و بر طبق نظريه

  .ي رفتارهاي نادرست اخالقي را محكوم كرده است خداوند همه. 4

  توان گفت؛ پس، مي

  .اي همجنسگرايانه را محكوم كرده استي رفتاره خداوند همه. 5

  

، اصلي كلي 2ي  گزاره. آروند براي محكوميت اخالقي رفتارهاي همجنسگرايي بنيادي عقالني فراهم مي 2و  1هاي  در اين استدالل، گزاره
اين نظريه، در بين . باشد گرايانه ي ارسطويي از اخالق مي اي از اصل طبيعت ها، كه نسخه است براي درستي و نادرستي اخالقي كنش

درآميزد، عليه  1ي  اين اصل، تنها اگر با گزاره. دانان مسلمان به خوبي شناخته شده است و الهي) به ويژه فيلسوفان مشايي(فيلسوفان 
انه در محكوميت رفتارهاي همجنسگراي 1ي  شود، گزاره ي همجنسگرايي مربوط مي پس، تا جايي كه به مسئله. كند همجنسگرايي عمل مي

به سخن ديگر، رفتار همجنسگرايي، بر . ، گذار دادن محكوميت اخالقي به محكوميت وحياني است4ي  نقش گزاره. نقش كانوني بر دوش دارد
  .، نه تنها اخالقا نادرست است بل كه گناه هم هست)4گزاره ي (طبق اين گزاره 

  .متمركز خواهم شد 4و  1هاي  در پي، من بر گزاره

  

)2(  

اما غيرطبيعي به چه معناست؟ انديشمندان مسلمان، معاني چندي براي آن . است "غيرطبيعي"جنسي - ي جنسي هم گويند رابطه يبسياري م
  :اند پيشنهاد داده

به سخن ديگر، آن چيزي غيرطبيعي است كه از هنجار، يعني از چيزي كه عموم مردم . آن چه نامعمول يا ناهنجار باشد غيرطبيعي است. يك
براي نمونه، نوشتن با دست چپ . ي جايگاه اخالقي آن نيست كننده با اين همه، فراواني آماري يك كنش، تعيين. شود ، منحرف ميكنند مي

  آيا اين بدان معني است كه با دست چپ نوشتن اخالقا نادرست است؟. هنجار نيست

مطابق ديدگاه افالطون، همجنسگرايي . رسد ف به افالطون ميي اين تعري پيشينه. دهند غيرطبيعي است آن چه حيوانات ديگر انجام نمي. دو
 :با اين همه، اين ادعا پذيرفتني نيست، زيرا. دهد نادرست است چون هيچ حيواني چنين رفتاري را از خود نشان نمي

گيري همجنسگرا -تدهد برخي از حيوانات جف شماري هست كه نشان مي هاي بي پژوهش. نخست، اين ادعا بر اصل نادرستي استوار است
  .دارند
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شان را  از اين گذشته، حيوانات خوراك. كند كه همجنسگرايي غيراخالقي است دوم، حتي اگر حيوانات همجنسگرايانه رفتار نكنند نيز ثابت نمي
توانند براي ما  حيوانات مي اين ايده اساسا نادرست است كه. روند شويند، نيايش ديني ندارند، به دانشگاه نمي شان را نمي هاي نمي پزند، دندان

  .ها و استانداردهاي اخالقي فراهم آورند استانده

گويند همجنسگرايان همجنسگرا زاده  با اين همه، برخي از دانشمندان مي. شود غيرطبيعي است آن چه بر اساس ميل ذاتي انجام نمي. سه
گويند همجنسگرايي يك  برخي ديگر از دانشمندان مي. نه داشته باشندي همجنسگرايا شوند، و بنابراين طبيعي خواهد بود كه ايشان رابطه مي

  .است) و در نتيجه اخالقا بد و نادرست(انتخاب براي نوع زيستن است، كه بنابراين غيرطبيعي 

هر دوي . زنند مي گيري جنسي همجنسگرايانه و جايگاه اخالقي فعاليت همجنسگرايانه گاه جهت ها، پيوندي ميان خاست اما هر دوي اين ديدگاه
بر اين باور ) ي همجنسگرايي است كننده كه تصديق(ديدگاه نخست . بهره هستند باشند چرا كه در اين پنداشت هم ها نادرست مي اين ديدگاه

ي ي تمايالت ذات پندارد كه همه اين استنباط مي ".شوند، پس همجنسگرايي طبيعي و خوب است همجنسگرايان همجنسگرا زاده مي": است
دهند كه  ها نشان مي پژوهش. اما اين پنداشت، آشكارا نادرست است.) يعني، ايشان بايد بر طبق آن تمايالت عمل كنند(تمايالت خوبي هستند 

ها حق دارند  هايي بيشتر از ديگر انسان شوند، اما اين بدان معني نيست كه چنين انسان ها با تمايلي به خشونت زاده مي برخي از انسان
توان نتيجه گرفت كه ما نبايد بر اساس آن  از سوي ديگر، از اين واقعيت كه اين نوع تمايل ذاتي نيست نمي. ي خويش را خفه كنند يههمسا

احتمال دارد من هيچ گرايش ذاتي براي نوشتن با دست چپ نداشته باشم، اما اين را نبايد نتيجه گرفت كه نوشتن با دست . تمايل عمل كنيم
 .يراخالقي استچپ براي من غ

گويند رفتار همجنسگرايي غيرطبيعي  شايد هنگامي كه مردم مي. سرپيچي كند غيرطبيعي است) اندام(آن چه از هدف اصلي يك ارگان . چهار
ان براي ي پشتيبانِ اين استدالل آن است كه هر ارگانِ تنِ انس ايده. تواند منتج به توليدمثل شود است منظورشان آن باشد كه اين رفتار نمي

طبق اين استدالل، هرگاه ارگاني از هدف . هاي جنسي براي توليدمثل چشم براي ديدن است، گوش براي شنيدن، و اندام: خودش هدفي دارد
در اين  "طبيعي"پژوهان مسلمان از مفهوم  ترين برداشتي است كه دانش اين، عمومي. اش سرپيچي كند، كاربردش غيراخالقي است اصلي

  . زمينه دارند

  :با اين همه، در اين برداشت چند مشكل وجود دارد

تان را براي سخن گفتن، خوردن، نفس كشيدن، ليسيدن تمبر،  شما دهان. اي دارند هاي چندگانه هاي تن ما هدف نخست، بسياري از ارگان
ها براي توليدمثل به كار  اي جنسي انسانه ها هدف اصلي است؟ درست است كه ارگان كدام يك از اين. بنديد به كار مي... آدامس جويدن، و 

توانند به خوبي  هاي جنسي مي رسد ارگان به نظر مي. ها را براي اهداف ديگري به كار بندند آيد كه ايشان نبايد آن رود، اما اين به دست نمي مي
حتي اگر عامل توليدمثل در آن  –ار روند براي ابزار عشق، براي لذت دادن و گرفتن، براي گرامي داشتن و تجديد و بهبود يك رابطه به ك

  .رابطه مطرح نباشد

برند؟ اگر هدف  هاي دگرجنسگرايي را محكوم كنند كه ابزار جلوگيري از آبستني را به كار مي دوم، آيا مخالفان همجنسگرايي آماده هستند زوج
شود بايد  اي كه به اين هدف انجام يا رهنمون نمي رانهآيد هر رفتار دگرجنسگ اصلي ارگان جنسي چيزي جز توليدمثل نيست، پس به نظر مي

ي آميزش جنسي در طول بارداري چه؟ هيچ  هاي نازا نبايد آميزش جنسي داشته باشند؟ درباره آيا اين بدان معني است كه زوج. محكوم شود
اهداف اخالقا مشروعي براي آميزش جنسي گويي نزديكي و لذت جنسي . تواند به توليدمثل رهنمون شود كدام از اين رفتارهاي جنسي نمي

نيز ) دست يابد) توليدمثل(تواند به اين هدف  كه نمي(پس آميزش جنسي همجنسگرايي . هستند، حتي در مواردي كه توليدمثل ناممكن باشد
  .نبايد محكوم شود

نامند منظورشان  مي "غيرطبيعي"همجنسگرايي را شود وقتي مردم  اغلب ديده مي. آميز باشد غيرطبيعي است انگيز يا توهين آن چه نفرت. پنج
انگيز است،  باشند براي برخي از مردم نفرت طرف مي هايي كه اخالقا بي اما بسياري از فعاليت. انگيز است آن است كه همجنسگرايي نفرت
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نژادي - ها بود كه بيشتر مردم روابط بين از اين گذشته، سده. هايي مانند به دست گرفتن مار، خوردن حلزون، كالبدشكافي، شستن توالت فعاليت
  .توان اثبات كرد كه چنين روابطي نادرست هستند دانستند، اما اكنون به سختي مي انگيز مي را نفرت

  

)3(  

  چه؟ 4ي  ي گزاره درباره

چگونه بايد آن را تفسير كرد؟ . دهد كه پيوند مشخصي بين اخالق و دين هست اين گزاره، نشان مي. نخست نياز داريم كه اين گزاره را بفهميم
ي اسالمي، دو مكتب  در تاريخ انديشه. ي اسالمي، مباحثات بسياري را برانگيخته است ي بين اخالق و دين، در تاريخ انديشه در واقع، رابطه

ي بين  نمونه، رابطه اين دو مكتب، بر سر موضوعات بسياري با هم سازگاري ندارند، براي. معتزله، و اشعري: ي كالمي وجود دارد عمده
  .ها و اراده يا فرمان خداوند بدي كنش/خوبي

ها را تشخيص و تمييز  تواند آن هاست و خرد انسان مي ها در ذات آن هاي اخالقي كنش پندارد خوبي و بدي، عيني هستند و ارزش معتزله مي
براي نمونه، از اين روست كه خداوند بهشت را . نون اخالقي استكند كه مطابق با قا چرا كه عدالت خداوند ما را ملزم به انجام كنشي مي. دهد

سازد كه خداوند  پندارند اصل عدالت بايسته مي ها مي اي بسياري از معتزله. براي نيكوكاران نويد داده است و جهنم را براي مجازات بدكاران
  ).نشانند را مي "اصل لطف"ها به جاي عدالت،  اي ي از معتزلهالبته، برخ. (ترين سود ايشان فراهم آيد براي مردم كاري انجام دهد كه بيش

شود، نه با به كارگيري  تفاوت بين خوبي و بدي صرفا از روي وحي خداوند دانسته مي. ايماني است- ها، عدالت الهي، درون اما از ديد اشعري
تواند  اوند هيچ التزامي ندارد؛ اگر خداوند بخواهد، ميسازد، و هر چه فرمان دهد درست است، و خود خد خداوند قوانين را مي. خرد انسان

  .نيكوكاران را مجازات كند و بدكاران را به بهشت راه دهد

  :ي زير خالصه كرد توان در جمله اين ناسازگاري بين معتزله و اشاعره را مي

نادرست است چون خداوند /درست Xيد اشاعره، نادرست است؛ و از د/درست Xكند چون  نهي مي/دهد فرمان مي Xاز ديد معتزله، خداوند به 
  .نهي كرده است/فرمان داده است Xبه 

تواند ثابت كند كه همجنسگرايي نادرست است، و هم چنين به ديدگاه اشاعره  سكوالر نمي/اكنون فردي را بپنداريد كه باور دارد بحث عقالني
چنان چه واقعيت (تواند ادعا كند كه اين واقعيت  ر چنين موقعيتي، اين فرد ميد. بند است ي بين اخالق و خواست خداوند پاي ي رابطه درباره

كند كه ما براي  اين ناكامي اخالق سكوالر، از ديد آن فرد، فقط اثبات مي.  دهد چيزي مگر نقص اخالق سكوالر را نشان نمي) دانسته شود
اش را به ميزان بسياري از دست  گزيند، عقل اعتبار و مشروعيت هنجارين يهمين كه فرد ديدگاه اشاعره را برم. اخالق نيازمند خداوند هستيم

  .انديشد به سخن ديگر، باورمندي كه چنين جايگاهي را برگزيده است ديگر به نتايج بررسي عقالني به طور جدي نمي. دهد مي

  .عادي، ديدگاه غالبي بوده استپژوهان خواه مردم  دانم، ديدگاه اشاعره در بين مسلمانان، خواه دانش تا جايي كه مي

. هاي مختلفي دهد تواند فرمان يعني خداوند مي. داند شود، زيرا فرمان خداوند را مطلق مي با اين همه، ديدگاه اشاعره به آشفتگي رهنمون مي
كاري، براي نمونه،  اين ديدگاه، راستبر طبق . شود گويي، نيكو مي گويي، و نه راست گاه دروغ تواند فرمان دهد كه دروغ بگوييم، و آن خداوند مي

پس، خداوند براي فرمان دادن به يك چيز يا مخالف آن چيز، ديگر دليل . پيش از اين كه خداوند بدان فرمان دهد نيكو و درست نيست
ي نيكي خداوند و  گاه، آموزهي اين ديد از اين گذشته، بر پايه. اي ندارد؛ و هم چنين از ديدگاه عقالني، فرمان خداوند كامال مطلق است موجه

ي خداوند تعريف  عدالتي با ارجاع به خواسته اگر بپذيريم كه خوبي و بدي يا عدالت و بي. اي فروكاسته شده است معني ي بي عدالت وي به آموزه
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هاي  فرمان"باشد، پس  "هدد فرمان مي Xخداوند به "به معني  "خوب است X"اگر . اي هستند بهره از هر معني شده است، پس اين باورها بي
  .معني است باشد، و روشن است كه بي مي "دهد هاي خداوند فرمان مي خداوند به فرمان"تنها به معني  "خداوند خوب است

ق هاي منطق و اخال هاي خداوند محدود به محدوديت گرايي، فرمان ها را بر خواهم گزيد؛ طبق اين عقل اي گراييِ معتزله در اين بحث، من عقل
به سخن ديگر، اگر اين واقعيت را بپذيريم كه . است، و درستي و نادرستي اخالقي، در اصل، به دست خرد انساني قابل تشخيص و تمييز است

اگر (هيچ دليل خوبي براي محكوميت رفتار خاصي وجود ندارد، پس ما بايد آماده باشيم تا سخن خداوند را در انطباق با آن واقعيت اخالقي 
  .بفهميم) پنداشته شود واقعيت

بخش فراهم شود كه رفتارهاي  ي عقال رضايت شود، اگر اين گزاره مربوط مي "گرايانه استدالل طبيعت"مسلمانان، تا آن جا كه به 
  .كنند پس رفتار همجنسگرايي را به عنوان نادرستي اخالقي محكوم مي) اش به معني اخالقي(همجنسگرايي غيرطبيعي است 

ي اخالقي  شود كه هيچ زمينه گاه وي توجيه مي آن) تواند هم باشد و نمي(بخش نيست  نياز رضايت فردي بپذيرد كه اين پيش هر چند، اگر 
گاه وي  افزون بر اين، اگر وي باور آورد كه ديدگاه معتزله عقال برتر از ديدگاه اشاعره است، آن. اي براي محكوميت همجنسگرايي نيست كافي

  .هاي عقالني را به شمار آورد خواهد متن مقدس را بخواند پژوهش گيري دارد كه وقتي مي يجهدليلي براي اين نت

  ي متني غيراخالقي بودن همجنسگرايي جنبه

)4(  

تواند هم چنان مسلمان باقي  آيا اين فرد مي. اي براي محكوميت همجنسگرايي نيست حاال فرض كنيد فردي بپذيرد كه هيچ دليل اخالقي
ي همجنسگرايي است  اي كه عليه هاي قرآني ي آيه تقريبا همه. هايي در قرآن هست كه آشكارا عليه رفتارهاي همجنسگرايي است بماند؟ آيه
  :2آورم ها را در اين جا مي برخي از نمونه. اند ي داستان قوم لوط نازل شده در زمينه

  .داردابراهيم، به چند دليل احساس ترس  .كنند شود كه فرشتگان ابراهيم را ديدار مي داستان از آن جا آغاز مي

  )70هود، ( ".ميا گفتند مترس ما به سوى قوم لوط فرستاده شده"

. شود تا با خداوند به بحث نشيند و بكوشد تا وي را متقاعد سازد تا قوم لوط را ببخشايد سازد، از اين رو بر آن مي ياين خبر ابراهيم را نگران م
  :طبق متن قرآن

  )74هود، ( ".كرد چون و چرا مى] به قصد شفاعت[م لوط با ما در باره قو"

تواند ابراهيم را  سرانجام، خداوند نمي). تري در اين موضوع دارد كتاب عهد قديم جزئيات بيش(كند  قرآن به جزئيات اين گفتگو اشاره نمي
  :كند متقاعد سازد، و اعالم مي

  )76هود، ( ".بازگشت است خواهد آمد رمان پروردگارت آمده و براى آنان عذابى كه بىروى برتاب كه ف] چون و چرا[ن يم از اياى ابراه"

  :كند و به نرمي اشاره مي

  )75هود، ( ".بود] به سوى خدا[كننده  دل و بازگشت م بردبار و نرميرا ابراهيز"
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  مترجم. ترجمه ي آيه هاي قرآن از فوالدوند است.  
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  :آوري رخ داد اما چيز وحشت. فرشته به سوي قوم لوط فرستاده شد

ند آنان براى شما ا نان دختران منيگفت اى قوم من ا] لوط[كردند  ش از آن كارهاى زشت مىيش آمدند و پا يو قوم او شتابان به سو"
دانى كه ما را  گفتند تو خوب مى. شود دا نمىيرس پ ان شما آدمى عقليا در ميد آيم رسوا مكنا د و مرا در كار مهمانانيترند پس از خدا بترس زهيپاك

گاهى استوار  هيا به تكيگفت كاش براى مقابله با شما قدرتى داشتم ] لوط. [ميخواه دانى كه ما چه مى و تو خوب مىست يحاجتى ن  به دخترانت
  )80تا  78هود، ( ".جستم پناه مى

  :تهايي روشن به دست داده شده اس هاي ديگر، سرنخ ي آشكاري به رفتار همجنسگرايي وجود ندارد، اما در آيه ها، هيچ اشاره در اين آيه

ا شما به جاى زنان از روى شهوت يآ. ديشو مى] لواط[ست يده و دانسته مرتكب عمل ناشايا ديلوط را كه چون به قوم خود گفت آ] اد كني[و "
  )55و  54نمل، ( ".ديا شهيپ بلكه شما مردمى جهالت] نه[د يزيآم با مردها در مى

  :ي باال اي مانند آيه و آيه

شى يان در آن بر شما پيچ كس از جهانيد كه هيشو را مرتكب مى] ى[ا آن كار زشتيى كه به قوم خود گفت آهنگام] ميفرستاد[و لوط را  "
  )81و  80اعراف، ( ".ديد آرى شما گروهى تجاوزكاريزيآم شما از روى شهوت به جاى زنان با مردان درمى. نگرفته است

ي زير  گرا، دو گزاره از ديد يك باورمند عقل: تر شد اينك معماي ما روشن. است ها عليه رفتار همجنسگرايي ي اين آيه دانيم كه تقريبا همه مي
  :ساز نيستند هم

گويي قرآن مدعي است كه خدا رفتارهاي همجنسگرايانه را محكوم كرده است، و براي همجنسگرايي مجازات سنگيني در نظر گرفته ) الف
  .گويي عقل مدعي است كه همجنسگرايي اخالقا رواست )افزون بر آن، ب. است، همجنسگرايي عمل زشت و بدي است

. پذيرفتن الف و نپذيرفتن ب: تر گفتم، از ديد كسي كه ديدگاه اشاعره را برگزيده است، پاسخ اين معما روشن و ساده است گونه كه پيش همان
  تواند كند؟ چه كار مي. هي را بپيمايدتواند چنين را نمي) هم چون كسي كه ديدگاه معتزله را برگزيده است(گراي مسلمان  اما عقل

)5(  

  :گراي مسلمان دست كم سه گزينه در دسترس دارد دانم، عقل تا آن جا كه مي

ي بررسي زباني درونِ متن همساز  نيازهاي عقل ناوابسته بر پايه بازتفسير دروني، يعني بكوشد فهمي از متن به دست دهد كه با پيش. يك
  .باشد

  .ي بافت تاريخي بفهمد ، يعني بكوشد متن را در سايهبازتفسير بيروني. دو

ها را  آيه) ظاهري(اللفظي  به زبان ديگر، معني تحت. مندي خود متن بفهمد ي تاريخ بازتفسير تندروانه، يعني بكوشد تا متن را در سايه. سه
  .شان را براي قلب پيام قرآن نپذيرد بپذيرد، اما ضرورت

  .ح كوتاهي خواهم دادبرد توضي ي هر راه من درباره

بر (هر چند، به هر دليلي، برخي از اين معاني . بيش از يك معناي مشروع دارند "عبارات"يا  "ها واژه"در بيشتر موارد،  :بازتفسير دروني
ساز نيستند،  آيه هم ها با معني آشكار پذيرد كه اين واقعيت ديني را مي- هاي برون اما گاهي كه مفسر برخي از واقعيت. شوند چيره مي) ديگران
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  .پيشنهاد دهد "خيز مسئله"ي  ها يا عبارات را بازرسي كند، و بكوشد تا معني نويني براي آيه ي معاني مشروع واژه گاه ممكن است وي دايره آن

ها را برجسته  رخي سرنخهر چند، دوست دارم ب. شناختي نويني پيشنهاد دهم اي كه در باال آوردم تفسير زبان هاي قرآني خواهم از آيه من نمي
  :ها رهنمون شود هاي نويني از آن آيه سازم، كه اگر جدي پنداشته شود، ممكن است به فهم

ا شما با مردها يآ": گويد ميقرآن آشكارا در اين باره . همجنسگراييِ قوم لوط، مطابق قرآن، تنها دليل مجازات ايشان از سوي خداوند نبود. يك
ى يگو ن نبود كه گفتند اگر راست مىيپاسخ قومش جز ا] لى[د ويكن دكارى مىيخود پل] انس[د و در محافل يكن قطع مىرا  3د و راهيزيآم درمى

هاي  زن بودند، و هم چنين دست به جرم لوط راه شود ديد، مطابق قرآن، قوم همان گونه كه مي). 29عنكبوت، ( "اوريعذاب خدا را براى ما ب
  .زدند گروهي مي

ي گنگ به زن لوط شده است كه با قوم  تنها، چند اشاره. (ي همجنسگرايانه در بين زنان وجود ندارد ي رابطه هيچ چيزي درباره در قرآن،. دو
ي جنسي بين دو فرد همجنس تنها از اين رو  اگر رابطه). اش بوده يا نه اش به خاطر همجنسگرايي لوط مجازات شد، اما پيدا نيست كه مجازات

اين . با اين همه، در قرآن آشكارا اين عدم تقارن وجود دارد. ي جنسي بين دو زن نيز بايد بد باشد نس هستند، پس رابطهروا نيست كه همج
اي  ي جنسي عدم تقارن به چه معناي است؟ ممكن است بدين معني باشد كه همجنسگرايي بين مردان محكوم است نه به اين خاطر كه رابطه

 "چيزي"اما آن چه . سازد اي درباره ي همجنسگرايي مردانه وجود دارد كه آن را محكوم مي چون چيز ويژه است بين دو فرد همجنس، بل كه
داند؟ باور من اين است كه آن را بايد  سازد، اما همجنسگرايي زنانه را دست كم قابل اغماض مي است كه همجنسگرايي مردانه را نادرست مي

  . ان باستان دانستگاه پست زنان در دور در پيوند با جاي

اما هنگامي كه ابراهيم از تصميم خداوند . دانست ي قوم لوط همه چيز را مي ديگر بودند، و ابراهيم درباره لوط و ابراهيم خويشاوند يك. سه
م است كه اشاره كنيم مه. آگاه شد، به پشتيباني از ايشان درآمد و با خداوند گفتگو كرد تا ايشان را از مجازات رهايي دهد) مجازات قوم لوط(

خداوند، قلب پاك ابراهيم را . ي تصميم خويش متقاعد سازد، اما با ابراهيم بسيار نرم و مهربانانه برخورد كرد خداوند نتوانست ابراهيم را درباره
  .آور و ننگين ندانست ستود، و پشيباني وي از قوم لوط را شرم

هاي  تواند در زمينه به سخن ديگر، يك واژه مي. "به زمينه حساس است"، "معني"ه ما هرگز نبايد فراموش كنيم ك: بازتفسير بيروني
توانند با آن قرآن را هم چنان خطاناپذير نگاه دارند اين  هاي مهمي كه باورمندان مي يكي از شيوه. تاريخي متفاوت، معاني متفاوتي داشته باشد

اي كه  يعني، شرايط تاريخي(مفسران هميشه به شان نزول آيات . شان تفسير كنند يي تاريخ هاي قرآن را در زمينه است كه ياد بگيرند آيه
توان بدين نتيجه رسيد كه  هاي قرآن جدي گرفته شود، پس مي ي تاريخي آيه اگر زمينه. اند هوشيار بوده) هاي قرآن در آن وحي شده است آيه

گويند، و هم چنين پنداشته شود  ماني نباشد كه امروزه از آن سخن مياي كه در قرآن محكوم شده است ممكن است ه "همجنسگرايي"معني 
  :آورد هاي چندي وجود دارد كه چنين امكاني را فراهم مي سرنخ. كه اخالقا نيز رواست

يشنهاد وقتي او دختر خودش را بديشان پ. اش، گزينشي و اختياري است لوط، مطابق قرآن، گويي بر اين باور بود كه همجنسگرايي قوم. يك
كند كه  به سخن ديگر، او رفتاري را محكوم مي. توانستند زنان را به مردان ترجيح دهند خواستند مي دهد، او بايد پنداشته باشد كه اگر مي مي

ميده ، همان گونه كه امروز فه"همجنسگرايي"كه همجنسگرا باشند؟  "گزينند برمي"ها به راستي  اما آيا انسان. آزادانه برگزيده شده است
توان گفت آن نوع رفتاري كه لوط محكوم  اگر چنين است، پس آيا مي. شوند ها، همجنسگرا زاده مي انسان. شود، گزينشي و انتخابي نيست مي

  باشد؟ ي ما اخالقا قابل دفاع است متفاوت مي اي كه در دوره كرد با نوع رفتار همجنسگرايي

دانان امروزه ادعا  دانم، اخالق تا جايي كه مي. نوع از رفتار همجنسگرايي محكوم استكند كه چه  در واقع، قرآن دقيقا مشخص نمي. دو
دانان امروزه بر سر اخالقا نادرست بودن برخي  بر عكس، ميان اخالق. هاي جنسي همجنسگرايانه اخالقا رواست ي انواع رابطه كنند كه همه نمي
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  مترجم. ، توليدمثل را برداشت كرده اند"راه"مترجمان قرآن، در ترجمه هاي فارسي اين آيه، از .  
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ي جنسي بين مرد  ي رفتار همجنسگرايي در فرهنگ شرق، رابطه ترين نمونه عمومي. هاي جنسي همجنسگرايانه، توافق وجود دارد از رابطه
، در )Sohbat al-ahdath(در تصوف، صحبت االحدث ). ي فرهنگ يونان باستان نيز درست است همين درباره(مند و نوجوان است  سال

ي جنسي با خردساالن را  رابطه) moral standards(قي هاي اخال ي استانده همه. بازي با نوجوانان بيشتر موارد، چيزي نيست مگر عشق
ي داستان لوط، وحي شده است، و در واقع  هاي قرآنيِ عليه همجنسگرايي، در زمينه ي آيه تر گفتم، همه همان گونه كه پيش. كنند محكوم مي

هاي مقدس وجود داشته است به طور  رش كتابي نگا اي كه در دوره ي همجنسگرايانه پژوهان عهد قديم توافق دارند كه رابطه ي دانش همه
از اين رو، . هاي كافرانه بود ترِ چنين روابطي، وابسته به كنش بيش. اي كه در دوران ما وجود دارد متفاوت است كلي با روابط همجنسگرايانه
كنند، و نوعي كه ما امروزه در ذهن  مياش  آن نوعي كه قرآن و كتاب مقدس محكوم: ي همجنسگرايانه بيانديشيم ممكن است به دو نوع رابطه

احتماال، پنداشته . كند كند كدام نوع از رفتار همجنسگرايانه را محكوم مي تر بدان اشاره كردم، قرآن روشن نمي همان گونه كه پيش. داريم
ي  تري درباره توانيم جزئيات بيش ميتنها يك جا در قرآن هست كه . ي همجنسگرايي دارند شود كه مردمِ اين دوران، ديدگاه روشني درباره مي

ي  چهره برند تا مهانان نوجوان و خوش ي لوط يورش مي هنگامي كه قوم لوط به خانه: آن نوع از رفتار همجنسگرايي بيابيم كه محكوم است
! روشني از اقدام به تجاوز جنسيي  اين رفتار خشنِ تجاوزگرانه، چيزي نيست مگر نمونه. وي را وادار كنند با ايشان آميزش جنسي داشته باشند

  .كند اي اين اقدام را محكوم مي ي اخالقي و هر استانده

  ".ي ديگر درست نيست اي درست بوده است، ضرورتا در دوره آن چه در دوره": هاي تاريخي اين اصل اخالقي است منطق پژوهش

پس باورمندان . كند قرآن، اين كنش را آشكارا محكوم مي. ا بنگريدمورد رباخواري ر. پژوهان مسلمان با اين اصل به خوبي آشنا هستند دانش
ي رباخواري دارد ديگر به كار بسته  طبق برخي از تفسيرها، محكوميتي كه قرآن عليه. شان را ببندند؟ نه ضرورتا هاي بانكي بايد حساب

چنان دگرگون شده است كه ديگر، ربا، همان  صادي از پايه آني كنوني، شرايط اقت ي پيامبر اسالم تا دوره به اين دليل كه از دوره. شود نمي
  .اش شده بود ي پيامبر باعث محكوميت اي را ندارد كه در دوره پيامد منفي

دهد تا برده داشته باشند، و احكام بسياري هست كه  هايي هست كه به مسلمانان اجازه مي در قرآن، آيه. ي ديگري بپردازيم بگذاريد به نمونه
پژوهان مسلمان  از ديدگاه من، دانش). ؛ و مانند آن25؛ نساء، 52؛ احزاب، 4محمد، (است ) ها برده(ي چگونگي برخورد با ايشان  رهدربا

ها بايد به بردگي گرفته شوند، يا ما اجازه  داري مشروع است، و برخي از انسان شماري بايد باشند كه هنوز باور داشته باشند كه نهاد برده انگشت
داري  به سخن ديگر، برده. داري بر اسالم تحميل شده است كنند كه برده پژوهان مسلمان ادعا مي برخي از دانش. يم كه برده داشته باشيمدار

داري را به عنوان يك واقعيت  پس، اسالم برده. اش درنگ برانداخت بخشي از شكل زندگي مردم آن دوره بوده است، و ممكن نبود كه بي
داري  ي فرهنگي، معاني و پيامدهاي رباخواري و برده اي در زمينه هاي پايه دگرگوني. ها اصالح كند كوشد تا آن به نفع برده و ميپذيرفته است، 

پس، كاربست محكوميت قرآنيِ . ها را به پرسش گرفته است گاه اخالقي اين كنش و از اين رو، جاي –ها را تغيير داده است  و مانند آن
ي ما، ممكن است همانند  مجنسگراييِ دورههمجنسگرايي بر ه

  .ي ما باشد داري دوره كاربست محكوميت رباخواري بر بانك

تر  گويند كه قرآن پيش البته، هواداران بازتفسير بيروني نمي
چنان  ي ما نيز هم نادرست بوده است و ممكن است در دوره

) خطاناپذير(ي ايشان قرآن را معصوم  همه. نادرست باشد
بنديم،  گويند هنگامي كه ما قرآن را به كار مي و مي. دارندپن مي

ي پيامبر اسالم و  هاي فرهنگي و اخالقي دوره بايد به تفاوت
اي ما را ياري خواهد داد  چنين توجه. ي خودمان توجه كنيم دوره

براي (تاريخي ويژه  ي تا بين مرزهاي محكوميت در يك دوره
، و )يا روابط همجنسگرايانهنمونه، قوانين مخالف با رباخواري 

دستي  براي نمونه، گشاده(ها  هاي اخالقي ديرپاي درون آن ارزش
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داري، رباخواري،  ايم؛ برده واردي كرده-هاي نا بند ديدگاه ي مهم را نپذيريم، خود را پاي اگر اين نكته. ، تفاوت بگذاريم)يا احترام به افراد
  .و مانند آن ي تكامل، هاي زنان، اخترشناسي، فرضيه نقش

اين محكوميت . كرد، همجنسگرايي در قرآن محكوم شده است، اما اين محكوميت گوهر پيام قرآن نيست ي اين روي بر پايه: بازتفسير تندروانه
گر  ه، نمايانپوست. ي پيام پوسته، و گوهر يا هسته: قرآن، دو اليه دارد. ي وحي بوده است هاي دوره ي باور فرهنگي و مردمي انسان دهنده نشان
اگر پوسته . ها برساند خواست تا به انسان ي چيزي است كه خداوند اساسا مي دهنده تاريخي دوران وحي است، و هسته نشان-هاي اجتماعي جنبه

  در كانون پيام نيست پس كاركردش چيست؟

را به معني رساندن پيام از خداوند به انسان ظاه) در زبان عربي(براي اين كه بدين پرسش پاسخ دهيم بايد به ياد داشته باشيم كه وحي 
  :اما براي رساندن يك پيام، دست كم، بايد دو شرط آماده شود. باشد مي

براي نمونه، اگر اميد دارم كه شما . كننده مشترك باشد نخست، فرستنده بايد نظامي از نمادها را به كار گيرد كه بين او و دريافت
گيرم تا  اي به كار مي چون رسانه به ديگر سخن، من زبان انگليسي را هم. د، بايد به زبان انگليسي سخن بگويممن را بفهمي) ها زبان انگليسي(

  .ي خودم را به شما برسانم انديشه

ا ي(ي فرهنگي يكسان،  بل كه افزون بر آن بايد از دانش پيشيني، زمينه. دوم، براي ارتباط داشتن با ديگران، داشتن زبان يكسان بس نيست
  .برخوردار بود "افق معنايي يكسان") گويند گونه كه فيلسوفان مي همان

  :گويم اين جمله را مي) ها زبان انگليسي(تر شدن اين نكته، فرض كنيد من به شما  براي روشن

  ".زيره به كرمان بردن". الف

تك  اينك، شما معني تك. شهري است در جنوب ايراننام  "كرمان". را ندانيد "كرمان"ي  اين، چه معنايي دارد؟ ممكن است شما معني واژه
براي اين كه معناي اين جمله را بفهميد، به چيزي . تر شما هنوز ندانيد معناي آن جمله چيست با اين همه، احتمال دارد بيش. دانيد ها را مي واژه
  :اش برم و در پوشش زبان انگليسي مي كنم ي فرهنگي مي اينك، من اين جمله را ترجمه. تر از زبان انگليسي نياز داريد بيش

  ".يخچال به اسكيمو فروختن". ب

گرچه هر دو جمله به زبان انگليسي گفته شده بود، اما چرا شما  ".فراهم كردن چيزي كه الزم نيست": ي الف و ب يك معني دارند جمله
به سخن ديگر، شما . از افق معناي يكساني برخوردار هستيد ي ب شما و جمله: اش ساده است ي الف را نه؟ دليل ي ب را فهميديد و جمله جمله
  .دانيد ي الف را نمي ي فرهنگي جمله دانيد اما پيشينه ي ب را مي ي فرهنگي جمله پيشينه

  .ي مهم هرمنيوتيك را نشان داده باشد ي ساده توانسته باشد دو قاعده گمان كنم اين نمونه

اي را به كار گيرد كه سوي ديگر ارتباط  گو افق معنايي شود مگر اين كه سخن م، ارتباط ممكن نميتر گفت گونه كه پيش همان: ي نخست قاعده
  .آن را بداند

ي يكساني را در خود دارند، اما به دو صورت  ي الف و ب انديشه جمله. هاي مهمي بين پوسته و گوهر پيام وجود دارد تفاوت: ي دوم قاعده
  .ها، عرَضيِ پيام هستند اما انديشه، ذاتيِ آن است صورت. ن متفاوتاند اما در دو بد يك روح: مختلف

براى آنان ] ق رايحقا[م تا يش نفرستادا امبرى را جز به زبان قوميچ پيو ما ه": گويد قرآن آشكارا مي. ي قرآن هم درست است همين، درباره
گونه كه گفتم، زبان در اين جا  با اين همه، همان). 3زخرف، ( ".ديشينديب م باشد كهيما آن را قرآنى عربى قرار داد"، و )4ابراهيم، ( "ان كنديب
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هاي اين دوره است،  ي فرهنگ و دانش پيشيني از انسان ها و نمادهاست؛ زبان، هم چنين دربرگيرنده چيزي بيش از نظام مشخصي از رمزگان
اين يعني اگر . "شان سخن بگوييد با مردم متناسب با عقل": گويد ر ميمحمد پيامب. توانند پيام را بفهمند ها نمي اگر چنين نباشد اين انسان

  .هاي فرهنگي ايشان توجه داشته باشيد خواهيد با گروهي از مردم ارتباط برقرار كنيد بايد به توانايي ذهني و دانش پيشيني و ظرفيت مي

، زبان عربي را به كار گرفت، و افزون بر آن، فرهنگ مردم آن دوره اش به مردم توان گفت كه خداوند براي رساندن پيام از اين رو، به خوبي مي
هاست؛ اما  ي دوره ها و همه ي انسان ، براي همه)مند نيست و زمان(از ديدگاه يك باورمند، گوهر پيام قرآن، هميشگي است .را نيز در نظر داشت

پوسته، شرط الزم برقراري . ي تاريخي محدود است به همان دورهي وحي، عرَضي است، و  ي پيام، يعني، بازتاب فرهنگ عربِ دوره پوسته
) ازلي(جهان نخست، جهان مقدسِ حقيقت جاودان : اين يعني قرآن دو جهان دارد. ارتباط با مردمِ آن دوره است، اما ذاتيِ گوهر پيام نيست

  .سپردگي به جهان نخست قرآن است و نه جهان دومِ آنبودن، سر ي مسلمان بايسته. است و جهان دوم، جهان تاريخي مردمِ دورانِ وحي است

ي  انگيز قرآن درباره هاي بحث برانگيز قرآن به جهان دوم آن وابسته است؛ براي نمونه، آيه هاي بحث توان گفت كه بسياري از پيام اكنون مي
ي همجنسگرايانه آورد، پس  رابطه) مجاز بودن(وا بودن اگر بتوان دليلي بر ر. شناسي بطلميوسي، و مانند آن داري، كيهان گاه زنان، برده جاي
ي باور مشترك مردمِ آن دوره بوده است، و از  دهنده ها نشان ي قرآن، بخشي از جهان دوم است، يعني، آن آيه هاي مربوطه توان گفت كه آيه مي

ي نيست مگر سرسپردن به گوهر پيام، و فرد مسلمان افزون بر آن، مسلمان بودن، بر طبق اين ديدگاه، چيز. اين رو ذاتيِ گوهر پيام نيست
  .تواند، سازگارا، هم به سخن خداوند باور داشته باشد و هم به روا بودن همجنسگرايي مي

)6(  

آري  "توان هم مسلمان بود و هم باور داشت كه رفتار همجنسگرايي اخالقا رواست؟ آيا مي"پس، من بر اين باور هستم كه پاسخِ پرسش 
چه نتوان،  چنان. شان براي تفسيرهاي تازه گشوده است پردازند آغوش اي كه به همجنسگرايي مي هاي قرآني ي فهم من، آن آيه ر پايهب. است

ي متن بدانيم، يعني،  ها را وابسته به پوسته توانيم اين آيه مي: ي ديگر در دسترس ماست اي نزديك، تفسيري متقاعدكننده يافت، گزينه در آينده
هاي عرَضيِ متن  ي مسلمان بودن آن است كه به گوهر پيام سرسپرده باشيم و نه به مولفه م كه ذاتيِ گوهرِ پيامِ قرآن نيستند، و بايستهبگويي
  .مقدس
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  خواني الگ وب
   معين رسول

  

  اي رو به خيابان ما پنجره

  http://www.atasheeshgh1.blogfa.com/              آتش عشق :الگ خوانيوب
ي خود ي داستان اميد و پارتنرش كه از او فاصله دارد آغاز شد و به گفتههايش دربارهالگي كه با اولين پستبه جمع بالگرها پيوست، وب 87الگ تازه پا و جوان كه در سال وب» آتش عشق«

  هاي اميد؛نوشته ست از دل ايمتن زير نوشته. ي آتش عشق دارمنويسنده وبالگ دو زبانه "اميد"اين ماه گپ و گفتي با ها ادامه خواهد داشت، نويسنده اين داستان

كنم يبه فاصله ها فكر نم ،رو تحمل كنم ين دوريتونم اياما من م ،دلم برات تنگ شده« 
تونم يتام مهنوز عطر دستات رو از دس، نگاهم مونده ينگاهت رو يجا چرا؟ آخه يدوني،م

 يچشما... قلبت رو بشمارم يتونم تپشهايم ،دلم جا مونده يرد احساست رو، استشمام كنم
ه آر؟ يستيطور بگم تو نهچ حاال چطور بگم تنهام؟، زننيقرارت هنوزم دارن باهام حرف ميب

من  يهالحظه لحظه يتو كه تو، يدونيم، يشه با منيكه هم يدونيم .... يدونيم خودت
هر  .يشه با منينه كه هميهم يبرا ...تو قلب من آره، يقلب من يتو تو، آخه، يهست يجار

ذارم رو يدستامو م، گه طاقت ندارميكنم ديهر وقت حس م ...شهيوقت دلم برات تنگ م
و  مست از عطر ت؛ شميكنم مست ميدستامو كه بو م  ...كشميق ميه نفس عميصورتم و 

 يليرو خ يين تنهايحاال من ا، ستميگه تنها نياونوقت د ...كنميشه حس ميكتر از همياونوقت تو رو نزد ...به عشق و به توم؛ رسيز ميه چيبه 
 »... .گرم عاشقونه يهاپر از اشك ه، اد عشقيپر از  ...ستين يخال يين تنهايدونم كه ايحاال م، دوسش دارم يليخ

  الگ افتادي؟چي شد به فكر نوشتن  وب: رسول
  .خواست بگويم منم هستم، مخصوصا به كساني كه از هم دور هستند و عشق را باور دارنداز پيدا كردم، دلم ميبهش احساس ني: اميد

  آتش عشق تك نويسنده است؟: رسول
  .تا اينجا كه تنها نوشتم، البته حميد دوست عزيزم هم كار ترجمه به زبان انگليسي را به عهده دارد: اميد

  هات بگو، به چه صورت است؟كردن پستبيشتر درباره اين ترجمه : رسول
خواست مطالبم را هر كس بتواند بخواند هايم ممكن است براي غيرفارسي زبانان هم جالب باشد، دلم ميبه نظرم رسيد بعضي از داستان: اميد

شد كه با كمك دوستم ترجمه را هم ميگذارم، به صورت زير نويس و جمله به جمله، حتي شعرها را هم ترجمه  تا شايد از آنها استفاده كند، اين
  .كنيممي

  هاي آتش عشق واقعي هستند؟داستان: رسول
هم كه بقيه هم از خواام، با اين كار ميها را عوض كردهاند، فقط اسمها واقعي هستند و براي خود من اتفاق افتادهبله، همه داستان: اميد
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ديدم امثال من در ايران اكثرا با پارتنرهاشون فاصله مكاني زيادي دارند، مثل دو تا از دوستانم كه با مي. هاي من و پارتنرم استفاده كنندتجربه
  .شان نسبت به هم چيزي كم نشده است كيلومتر فاصله دارند اما جالب اين است كه از عشق 1100هم 

  هاي دگرباشان در ايران چيست؟به محدوديت نظرت راجع: رسول
گوييد آزادي نداريم، قصدم دفاع از رژيم جمهوري اسالمي شايد عجيب باشد، اما به نظر من ما در ايران محدوديت خاصي نداريم، مي: اميد

اگر دولت  گي كالپ؟ خوب مسلمن خواهيم؟چي مي. كننداي محدوديت حس نميهايي داريم كه ذرهكنيم ما بچه نيست، اما خوب كه نگاه مي
ترين فشار دارند زندگي  ها در ايران هستند كه با كمهم اين اجازه را بدهد هنوز فرهنگ و سواد عمومي اين اجازه را به ما نخواهد داد، خيلي

 .كنند، چه كسي كه غرق در رابطه جنسي شده چه كسي كه مشغول زندگي با پارتنرش هستخودشان را مي

  كاري بايد بكنيم؟ ت، پس ما چه كار بايد بكنيم؟ اصلنلبه اين حرفاجا: رسول
- در مورد اقليت جنگ كه عقايد تعصبي اسالمي خصوصن طلبد، مثل زمانتواند اين موضوع را هضم كند، زمان مي فرهنگ ما هنوز نمي: اميد

شود قدر از آن تعصبات باقي مانده؟ ميده است االن چهخيلي فرق كر 68االن با سال . مذهبي كه خيلي فراتر از حد معقول بود -هاي ديني
  .تر شدن هم هستتر شده و در حال كمرنگ گفت از طرف مردم نه دولت اين تعصبات خشك خيلي كم

د كسي جز خود ما وارد صحنه نخواهد ش 70-60ي آيد، مثل آمريكا در دههبه عقيده من از نشستن و منتظر ناجي ماندن كاري بر نمي: رسول
  و دست به تغييرات نخواهد زد، نظر تو در اين باره چيست؟

-توان رابطه مي د؟ اگر در كالن شهرها برويم كاملنشوگوييم آشكارسازي، االن ميتوانيم بكنيم، ميخوب درست است، اما چه كاري مي: اميد

-در خيابان، نگاه نج سال پيش دست دوستم را گرفتنپ افتد،جوري كم كم و به سختي خيلي چيزها دارد جا مي هاي دو همجنس را ديد، اين

دفعه همه چيز را تغيير بدهيم، بايد كم كم و صبورانه  توانيم يكها باقي مانده؟ ما نميهاي تندي به همراه داشت اما االن چه قدر از آن نگاه
جا آمريكا  ته اين را هم بايد مد نظر داشت كه اينشوند، والبمشكل اساسي ما تعصبات خشك مذهبي هستند كه به راحتي نرم نمي... پيش رفت

  .نيست

تواند كاري از پيش برد، يك راه تا جايي كارآيي دارد بعد از آن بايد يك قدم اما فقط نشستن و يك راه تكراري را ادامه دادن هم نمي: رسول
  ديگر برداشت، نه؟

  .من هنوز هم نظرم اين است كه بايد بيشتر صبر كرد: اميد

  نظرت راجع به آشكارسازي چيست؟: رسول
از ما سلب شود و  ز خراب شود و همين آزادي هم كاملنها دارد، ممكن است با اين موضوع همه چيآشكارسازي بستگي به شرايط خانواده: اميد

ام بگويم بعد از آن با دهدانم به خانوامن آشكارسازي را اين نمي. البته در معدود مواردي ممكن است برعكس اين موضوع هم اتفاق بيفتد
نتيجه عكس خواهد داد، منظورم اين است كه برخالف ميل  ين كاملنكه بگويم من گي هستم، ا آرايش غليظ توي خيابان قدم بزنم، براي اين

دانيد كه چه ميام، شما بهتر ش آرايش كردها بينه كه من مثل زنوقتي برادر من مي. هاي ناجور وخالف عرف نداشته باشيممان تيپ شخصي
  .فكري در مورد من خواهد داشت

  براي بهتر شناختن خودمان چه كار بايد كرد؟: رسول
-اي نداريم، اين مييرها بيشتر شود، براي ما كه الگوي تعريف شدههايي در مورد كويها به مستندها و فيلمبه نظر من بايد دسترسي بچه: اميد

  .تواند در بعضي موارد الگويي عالي باشد

  كيلومتر از تو فاصله دارد، چه جوري با اين موضوع كنار آمديد؟ 1400پارتنرت : رسول
تر در رابطه جنسي ببينيد  بستگي به نگاه طرفين دارد، اينكه دنبال چي هستيم، فاصله هميشه سخت است، اگر شما يك رابطه را بيش: اميد

سكس جزيي از رابطه مستحكم هست اما اينكه بخواهيم تمام رابطه را سكس حتي فكر كردن به پارتنر در شهر ديگر اشتباه است،  مسلمن
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يك چيز ديگه رو هم بايد مورد توجه قرار داد، نبايد دو نفر آنقدر به هم تعصب داشته .  باشدتعريف كنيم نه صحيح است و نه امكان پذير مي
هاي پايدار نبايد و نبايد محدوديت منظورم اين است كه در رابطه ديگر را محدود كنند، منظورم موارد خاصي مثل سكس نيست، باشند كه هم

  .دونم تا چه حد توانستم منظورم را بيان كنمكنم منظورم از محدوديت خيانت و عدم تعهد و وفاداري نيست، نمي گذاشت، باز هم تكرار مي

  ده پيش رود؟منظورت اين است كه بايد به پارتنرت اجازه دهي حتي تا مرزهاي تعيين ش: رسول
  بله دقيقن: اميد

  كند؟ و اين مرزها رو چه كسي تعيين مي: رسول
  هيچكس جز من و پارتنرم: اميد

  دهي؟ بيشتر توضيح مي: رسول
آزاد بوده است، اجازه ندهد از خانه بدون چادر بيرون بيايد؛ خوب اين زن  سرش كه قبل از ازدواج با او كاملنمثال اگر يك استريت به هم: اميد
يك زن چادري چادر به سر دارد و يك زن ديگر ندارد، اگر طرفين به توافق برسند كه حرفي نيست در غير ... تواند ادامه دهد و ا كجا ميت

  .جا تعصب به خرج دادصورت نبايد بي خود و بياين

  كني؟ تعهد را چي تعريف مي: رسول
شما اگر كسي  شود، مثلن هاي مختلفي تعريف ميشتن وفادار باشد، اين در قالبكه طرف به عشق و دوست دا تعهد از نظرم من يعني اين: اميد

اگر اين پيش  حساسي يا جنسي برقرار كنيد، مسلمني اتوانيد و نبايد با كس ديگري رابطهدهيد، ديگر نميرا دوست داريد و به او قولي مي
شناخت داشت كه بتوانيم به طور كامل به هم اعتماد كنيم و اين همان تعهد  بيايد ديگر تعهد نخواهد بود، بهتر است بگويم بايد از هم آنقدر

  .است

  بزرگترين آرزويت چيست؟: رسول
  .دوست دارم با يك مرد زندگي مشترك داشته باشم: اميد

  انتخابات رياست جمهوري نزديك است، نظرت راجع به نامزدهاي اين دوره چييست؟: رسول
  .راي من را خواهد داشت، مثل آقاي خاتمي كه پا پس كشيد اما اگر فرد آگاهي پيدا شود حتمن ندارم، از نامزدها زياد شناخت: اميد

  حرف رياست جمهوري خاتمي شد، نظرت راجع به ايشان چي بود؟: رسول
ي آنها رياست مههاي منحصر به فردشان، در بين هاگر دوران رييس جمهورهاي ايران را روي نمودار ببريم، جداي از همه كاستي: اميد

  .جا بوده است هاي ايران تا اينترين دوران در دولتترين و كم تنشجمهوري آقاي خاتمي كم بحران

  هدفت براي آتش عشق چيه؟: رسول
ه دهم، خواهم شعر و داستان ترجمه كنم و با مطالبي كه بيشتر مفيد است ادامهايم را تمام كنم، بيشتر ميدوست دارم بمانم و داستان: اميد

  .تري خواهم داشت اليف زوم بيش مخصوصا روي گي

  اي كه روز تولدت دوست داري بگيري چيه ؟هديه: رسول
  .هاي فانتزي عالقه دارممن بيشتر به هديه: اميد

  بيني؟ي بين هوموهاي ايران را چه طور ميرابطه: رسول
  .متفاوتي داريم اما در كل هميشه صميمي هستيمهاي بسيار ها هر طور كه باشيم با اينكه اخالقما ايراني: اميد

  دهي؟ كني داري چه كاري انجام مي ساله شدي فكر مي 50و آخرين سوال؛ وقتي : رسول
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  .چي جواب بدهم دونم واقعنتا حاال بهش فكر نكردم، سوال جالبيه اما نمي: اميد
  

   ،  اميدشعر 

  برگردان، حميد

  وبالگ آتش عشق

  

قابل ناز . دهم يه ميبه چشمانت هد  پونه بوسه گل  و هزار ميگوي، باحترام سالمت مبر كالم من ينهيها، اگر منت مستنين هالحظه نبودن
  .چشمانت را ندارد

  .نگفته من گوش دادند يهات همدم من شدند و به حرفيهايادگاريرروز يد

  .خاطرات با تو بودن يادآوريبود و  يالبته به روش خودشان كه همان سكوت تكرار. كردند يسوز م دليو برا 

باز هم ستاره به ستاره . دنديم دست خطت را بوسيهاكه اشك ات ببخشيمهربان ي، به بزرگبايز .كردميه ميدم و گريبوسيات را مدست نوشته
  . ت كردميجوجست

  . افتمتين يول

  ؟يفتخبر ر يو ب ياورديكه تاب ماندن ن يمن خسته شد يسپردگ از كهكشان دل

تو  يو به هزار شعر و ترانه رقصان به سو  ام را به قاصدك سپردم يام كه دلتنگ دنت شدهيتاب د يقدر ب من ، آن يافتنيمهتاب كهكشان ن
  . فرستادم

  .قاصدك هم برنگشت. دنديها به دنبالت آمدند و تو را ندروزها و شب

  باشد، . فته نگاه مهربانت شديد او هم شيشا 

  . است يياي، خودش دنيه قاصدك هم از من قبول كني، اگه يزيتو عز .ندارد ياشكال

 يهااد اشكيت، تو را به يكاش باران بعد از ظهرها.ت آواز كننديت آمدند، دوست داشتنم را برايت پرپر شدند و به سويكه برا ييهااسيكاش 
  .ندازديمن ب
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 ام كن وييتنها يبه روزها ينگاه مين. آوردينام تو را بر زبان م شكفد،يكه م ياخواند و هر غنچهياز تو م يا، هر پرنده سفر كردهنينازن
  . و ترانه باران كن يمرا تو آب يصدايزرد و ب يهالحظه

  .تو پرواز كند يدلتنگ يمن در هوا يهابگذار باز هم قاصدك ترانه

  .شكفته يتاب يب يهاباز هم گل ،هايقرار يب ين حواليهم 

  .شود يسوزم و ذره ذره وجودم آب م يادت مثل شمع ميبه . بان عاشقانه من و تو استي، شام غرشب، امبايز 

  .روشن كن و بگذار مثل من بسوزد يم شمعيهايتابياد بيتو هم به 

  .ستاره شد يكه ب يادم كن در هر شبيباران،  يمهربان

  

On the moments of absence, of the not-being-there, I will greet you if you honour my words by desending in  

and give your kind eyes thousands of kisses 

Yesterday your souvenirs kept me company and listened to my un-spoken words  

They pitied me in their own way, in the form of the usual silence  

I was re-living your memories 

I was reading your handwriting and crying. My beautiful, forgive me as my tears touched and kissed your handwriting 

looking for you I went from star to star, I didn’t find you  

Why did you leave?  

Were you tired of the galxy of my love? Is that why you left me?  

 

I trusted my longing for you with a messenger of the dandylion which I blew your way, to tell you how much I miss 

you 

 

My messenger looked for you every where, but couldn’t find you and didn’t come back 

Maybe he too fell in love with you as well 

 No problem, you’re my darling, if you accept even my messenger, that’s an honour  

I wish the Jasmines who were nipped for you petal by petal and thrown your way, could’ve sing you the song of my I 

love you’s. I wish the rain in your afternoons remind you of me 

My darling, every migrated bird is singing for you and every blossom, sprouts for you 

 

Take a Look at my lonely days, and turn my yellow, silent moments, into bright blue moments, showered with songs. 

Let the messenger of my songs fly in the air of my longing for you  

There are blossoms of un-easiness shoot out all around once more 

 

Darling, tonight is the forlorn night of you and I.  I’m burning like a candle I am melting away  

 

Light a candle in my name and let it burn just like me 

You’re tenderas the rain, remember me on the nights when the sky is stripped out of its stars  



  و روشن دست و                                                                                                                              پنجاه  و دو   ی شماره  –  34  

  تاتر
  پينوكيو         

  

  شكار روباه

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خنده گرفتن "با  ، كه ويژگي و برتري تاتر بر سينما است،"تماشاگر - ي بازيگر بده و بستان ِ دو سويه"در فضاي تاتر ايران چند سالي است كه 
-مي"شايد خنديدن ِ تماشاگر بخش كوچكي از درگيري او با اجرا و رساندن اين پيام به بازيگر باشد كه . شوديكي دانسته مي "از تماشاگر

-ي گونه، در همه"خنده گرفتن از تماشاگر"كنم؛ اين ي اجراهاي كمدي صحبت نميبه ويژه كه تنها درباره. ي آن نيستاما همه "!اتفهمم

  .ِ تاتر امروز ايران هاي اجرايي، شده يكي از آن هزار و يك بيماري
هاي بعدي ها در شبدار باشد و هي بيشتر شدن و تكرار شدن اين گوشهتواند خندههايي از متن كه ميتاكيدهاي زيادي ِ بازيگران بر گوشه

و همگي تا جايي پيش . ن، گريبان ِِ بسياري از بازيگران خوب را هم گرفتهو افسوس كه اي. هاي اين به گمان من بيماري استاجرا از نشانه
  .اندهاي پياپي قوام يافتهها و تاكيدهاي نا به جايي كه در شباي از لودگيشده ملغمه) در بسياري موارد(روند كه شب پاياني ِ اجراها مي
  

. ده شدهنويسي امروز فارسي هم كشيي اين بيماري به نمايشنامهدامنه
هاي اين چنيني در كنند با گنجاندن تكهنويسان هم تالش مينمايشنامه

جاي متن فرصت هر چه بيشتر خنده گرفتن بازيگر از تماشاگر را  جاي
  .فراهم كنند
هاي پنهان و گاهي شوند از گوشه و كنايهها بيشتر تشكيل مياين تكه

شان دليلي رتر شدنتر و هر چه آشكا آشكار ِ جنسي كه گويا هر چه بيش
اما . پروا بودن و دل و جرات داشتن ِ نويسنده و گروه اجرايياست بر بي

اين برخورد ِ جنسي، كه در جامعه و فرهنگ  پر سانسور ايران براي 
هاي دوپهلو محدود دهد، به ديالوگخنداندن به راستي هم جواب مي
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  .نمانده
  

مردساالر ِ ما  -در فرهنگ سنتي. هاي اصلي براي خنداندن تماشاگراند يكي از آن سوژهاف شده هاي ام تووسكشوالدر چند سال گذشته ترنس
نمايي بر صحنه دار هم نيست، همين كه مرد ِ زنهاي خندهديگر نيازي به نوشتن ديالوگ. دار و مضحك استمردي كه رفتار زنانه دارد خنده

را ) از ديد ِ او اواخواهر(سكشوال ِ ام توو اف يك ترنس: اي داردنويس دستوركار سادهمايشنامهن. خنداندحاضر است در ذات خود تماشاگر را مي
افتد او را بر صحنه چرخي بده و مطمئن باش در نقشي فرعي در نمايشنامه جاي بده؛ هر گاه كه احساس كردي متن دارد از شور و حال مي

  . داردمتن تا پايان ِ اجرا تماشاگر را نگه مي
  

اي ِ تاتر شهر كه زاري گرفته تا تاترهاي حرفهاز تاتر به اصطالح الله. بينيمي ايران مياين دستوركار را در بسياري از اجراهاي اين چند ساله
  .فكري دارندي هنرمندي و روشنداعيه

كنند با حاالت و ي و انسانيت را همراه ميسكشواليتي و دگرباشآميز به ترنسهاي هميشه توهينديالوگ. گذارندبازيگران خوب هم كم نمي
گاهي با تكان تكان ِ باسن به يك مرد سرراست ِ حاضر بر . افزايندها ميشنوند به شدت آنحركات ِ اگزجره و تا صداي خنديدن تماشاگر را مي

هاي تماشاگران سرازير شك ِخنده از چشمحاال كه ا... . تركد از خندهشوند و با پس كشيدن مرد خوب دگرجنسگرا سالن ميصحنه نزديك مي
سكشوال مورد نظر صحنه را ترك كند تا نمايشنامه مسير ِ اصلي خود را از سر شوند زمان آن است كه ترنسشده و آرام آرام جمعيت ساكت مي

  .بگيرد تا دقايقي بعد كه متن ضعيف باز به يك محرك بيروني نياز داشته باشد
تر راه كند با هر چه مردانهر فرعي ما، كه تالش ميدر رورانس كار هم بازيگ

ش بسيار ا رفتن و تعظيم كردن و گل گرفتن از تماشاگران بگويد كه از نقش
بيشتري از بازيگران چند نقش اصلي رو به رو  دور است، با هورا و كف زدن

  .شودمي
-اند ميهايي كه اجرا را نديده كنند و به آنبيرون همه از بازي او تعريف مي

و  "!!كردنقش يك اواخواهر را بازي مي! فالني خيلي خوب بود": گويند
نقش ! بازيگري آوانگارد است". همين كافي است كه او خوب بازي كرده

ي آخر چند سالي است كه، به البته اين جمله "!كرديك اواخواهر را بازي مي
  ... .شوددليل تكرار زياد اين نقش، ديگر گفته نمي

  
  
  .ِ علي رفيعيشكار روباه اما و 

اش در باال سكشوال دارد و نه اصوال اجرايي است از آن گونه اجراهايي كه وصفپيش از هر چيز بايد بگويم كه شكار روباه نه شخصيت ترنس
  .آمد

ِ بروشور انتخاب شده اين  چند خطي كه از متن براي پشت. شايد حتا بتوان شكار روباه را نمايشي ضد مردساالري ِ فرهنگي ِ رايج دانست
  :دهدگمان را نيرو مي

  
- ما زن. داديم چطور بايد مرد بود و دو شمشير به دست گرفت و جنگيدها قدرتي داشتيم در ايل سرتاسر مردونه، تا به شما ياد ميكاش ما زن"

  ".ها نبودينشاشون كنين و خوشحال باشين اوناقبال فقط تماكنيم كه بميرن و عقيم بشن، و شما مردهاي خوشهامون رو بزرگ نميها بچه
  

. اشاش در دربار كريم خان زند تا به قدرت رسيدن و سپس كشته شدناز اخته شدن. شكار روباه روايت ِ زندگي ِ آقا محمد خان قاجار است
تالش .) اهللا منصوري نباشدي تاجدار ِ ضبيحجهتر از خوا ي داستان ِ متن چيزي بيشبه گمانم پايه. (كندرفيعي تالشي براي بازنمايي تاريخ نمي

  .هاي شخصيتي ِ نخستين شاه قاجار را بازآفريني كند كه به نظر من موفق هم بودهاو بيشتر بر تخيل استوار است تا بتواند پيچيدگي
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اند و با مرگ كريم خان زند اش را بريدهآقا محمد خان مردي است كه مردانگي

او . اش و به سرتاسر ايران ثابت كندمرد بودنش را به خود و ايلفرصتي فراهم شده تا 
ترس از تحقير شدن، ترس از خيانت برادران، ترس از . انساني تصوير شده پر از ترس

اش، ترس از كشته زنان كه در برابرشان ناتوان است، ترس از نبود عشق در زندگي
  .شوداثبات مي "كشتن"اي كه تنها و تنها با شدن و ترس از مردانگي

اش را به جرم يا به ظن ِ خيانت برادران. زندآقا محمد خان دست به كشتار مردم مي
مرد و اين گونه . آوردهايش از كاسه درميلطفعلي خان زند را با دست چشم. كشدمي
  !شودمي
  

هاي هاي آشناي فيلمگاه آهنگ گه. ي نگهداري مردگان استصحنه يك سردخانه
مرد باش، بكش تا رسد تا فضاي انتزاعي ِ رفيعي را به مفهوم ِ گوش ميوسترن به 

  .تازداش به آن ميمفهومي كه رفيعي با نشان دادن. نزديك كنندكشته نشوي 
  

ريخته شده اما، با  1356فهميم كه طرح نمايشنامه در باز با نگاه به بروشور كار مي
بر راه اين كارگردان خوش ذوق ) بپيش و پس از انقال(هايي كه هميشه اندازيسنگ
پذير شده كه آن هم امكان 1369هاي آن در نوشتن نمايشنامه و نخستين تمرين. اش بايگاني شده تا بعداند، در ذهناي تاتر ايران كردهو حرفه

  .در تاالر وحدت تهران اجرا شد 1387باز تعطيل شده و سرانجام در بهمن و اسفند 
توانست اجرايي استثنايي داشته باشد، با كش آمدن زمان اش ميشدن طرح ي ريختهدست هم داد كه متني كه در زمانه انگار همه چيز دست در

ي بيمار تاتر ايران، كه شرح بخش كوچكي از آن در باال آمد، تبديل شود به يك اجراي معمولي كه از علي رفيعي انتظار و رسيدن به زمانه
  .رفتنمي
  

اش بوده كه به دليلي كارگردان نتوانسته يا نخواسته آن براي ايفا كردن) سهيال رضوي(ش ِ آقا محمد خان استفاده از يك زن ي اجرايي نقايده
نشدنش اتفاق بدتري را براي  خواهد، ثمربخش باشد اما عملي توانست در معنا كردن متن، آن گونه كه كارگردان مياين ايده مي. را پياده كند
  .ي تاتر ايران سقوط كردههاي رايج بدنهي آن گونه خنده گرفتنشكار روباه به ورطه: اجرا رقم زده

دهد حاال با مردي اش هم اين اجازه را به او ميها بخندد و فرهنگ تربيتيسكشوالتماشاگري كه چند سالي است عادت كرده به ترنس
شود به صداي هاي مردانه ندارد و ميبر صحنه حاضر است كه ويژگي مهم اين است كه مردي. كندفرقي هم نمي. ده رو به رو استش اخته
  . اش خنديدنازك
  

چيزي كه در تاتر ايران كمتر به آن . ي دراماتيك از آن استبازيگر و استفاده "ژست"هاي هميشگي علي رفيعي كار كردن بر يكي از دغدغه
  .كنندهاي متفاوت خود را تكرار ميهاي يكسان در نقشژستاي با تكرار پرداخته شده و حتا شاهديم كه بازيگران حرفه

. بيندسازي را نمياند اما تماشاگر اين ژستكند، در ساختن ژست موفق بودهاين بار هم رفيعي و سيامك صفري، كه آقا محمد خان را بازي مي
  .تا مثل هميشه قهقه سر دهد اش مهم استبراي او تنها صداي نازك شاه قاجار و اشارات هرازگاهي به كير بريده

گناه اين بدعادتي ِ تماشاگر به گردن كارگردان و بازيگرش نيست اما افسوس كه اجرا شب به شب به اين عادت ِ خنده خواستن ِ  نطبع
افتد و اجرا به مي تماشاگر -اي  بازيگربستان ِ اين گونه - اي چون سيامك صفري هم به دام ِ بدهبازيگر برجسته. دهدتماشاگر بيشتر تن مي

دو بار بود، و  - هاي اول يكيهاي آقا محمد خان كه در شبگفتن "بارك اهللا". شودهايش بيشتر ميپرانيتر و تكهاش نازكاجرا صداي
خشي از تاريخ ي سردخانه و بمردهي سرد و دلخنداند، در اجراي پاياني به چندين بار رسيده بود و بله، تماشاگران به صحنهتماشاگر را مي

  .هولناك كشورشان بسيار خنديدند
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كرد عالوه بر نزديكي اثر نهايي با طرح دكتر رفيعي، اجرا خطر كشيده شدن به ناگفته پيداست كه اگر سهيال رضوي آقا محمد خان را بازي مي

ي كه رفتار مردانه دارد اگر قابل تحسين نباشد دست ها آموخته زنمردساالري به ايراني. گذراندها را هم از سر ميبيماري رايج تاتر ِ اين سال
  . خنددكند نميپس كسي به زني كه نقش مرد ِ اخته را بازي مي. كم مضحك نيست

كند يا به گويد با فرهنگ سنتي ِ مردانه سر جنگ دارد با اتكا به همين فرهنگ با تماشاگر ارتباط برقرار مياجرايي كه بروشورش آشكارا مي
  .  "گيردخنده مي"تر از او ستعبارت در
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  ترانه
  موسيقي، حركت، آرامش

  پاكان

 
 گرايي بر اين مقوله نظير ديگر مقوالت باشد ي افكار دگرجنس ممكن است سلطه گيرند شان از ترانه سراغي نمي هاي يكي از داليل عمده كه دگرباشان در نوشته چرا ترانه در بين ما غريب مانده؟

جويد و اين به بازي  ترانه كام مي هاي موجود كرده و از ظن خود از خوار ترانه دگر باش هميشه خود را در اين جريان ريزه .سراي دگرباش را منجمد كرده هاي ترانه ها و قلم از آن كه لبو رخوت حاصل 

و از مشاهده و درك تجربيات مشترك در  توانند با آن ارتباط برقرار كنند ن  با توجه به نوع ترانه ميمخاطبا ترانه ساده فهم بودن آن است كه اكثر هاي يكي از ويژگي. دليلي بدل شده طرفه و بي يك

 هاي انههاي موجود و تر در اينجا هدف من ايجاد فاصله بين ترانه. پيش رو سري بزنند هاي ناشناخته حتاهاي گذشته و حال و  هيجان غم شادي و مرور دريافت آهنگين به آرامش) اكثرا(قالب 

و به گوش ما و ديگران هم رسيده باشد و همه  سراي دگرباش براي يك عشق يا موضوع كويير ساخته شده باشند و ترانه هاي امروز از ذهن كويير ممكن است بسيار از ترانه اين كهدگرباش نيست، چه 

 توانند اي و چه در سطح وبالگ خود مي دگرباش است، كه چه به صورت حرفه سراهاي آيي ترانه يق به برونمقصود من از اين گفتار، تشو. شده باشند و بر عكس مند ها بهره نوع گرايش از آن

اگر . شود دلنشين ميزبان آن ترانه  هم معروف را تصور كنيد با بردي معادل چند نسل، كه براي همه افراد ي يك ترانه .اين كار به طور قطع نتايج خوبي را در بر خواهد داشت. فعال باشند و يا هستند

گرايان،  كه عموم دگرجنس اين گرايي ندارد؟ جنس رساني و آشنا سازي با موضوع هم و آگاهي ها كار فرهنگي و همگان از آن آگاه باشند، اين خود بردي برابر با ساعت سراي آن دگرباش باشد ترانه

به جز احساس  اي خود را با آن همسان بيابند، چه نتيجه بلكهغربتي با آن نكنند،  هاي آن ترانه ببينند و نه تنها احساس نشخود را در روايت و كشاكش و ك ...ستيزان و جنس هراسان، هم جنس هم

هاي ممكن و انساني در  از همه راهدست آمده،  هدفي كه  هاي ملموس و عاطفي و با زيباترين شكل ب احساس پذيرشي كه از دريچه اش به بار خواهد آورد؟ سرا و گرايش پذيرش بيشتر نسبت به ترانه

ييات با ارزش آن همگان از ديدن زيبايي و جز يك مجسمه تا به صورت كامل پرده برداري نشود .كند و خواهد كرد ي دگرباش تحميل كرده، مي سنگين به جامعه هاي هدفي كه هزينه. يما پي آن

و براي شرايط امروز دگرباشان  ي در ميدان بودن است مان كنيم و اين الزمه خرج هويت و نام و نشان مان هاي ن از تمامي زوايا و تواناييتا حد ممك. ما بايد يك راستي را دريابيم .محروم خواهند بود

 .ن هم به اين كار اصراري ندارمفع شده باشند، خود مو اگر زماني اين مشكالت مرت رسد كنم كه در اين شرايط نابرابر ابن كار الزم به نظر مي تاكيد مي .با مشكالت پيش رو امري حياتي است ايراني

  پاكان . روانه كنيد taranehgir@yahoo.com چراغ به آدرس الكترونيكي ي تان را براي انتشار در مجله هاي ترانه .نكاتي پيرامون ترانه خواهم پرداختدر فرصتي ديگر به طرح 

  

  پاكان: ه از  تران

  

  يهمون گفتي يكه م يهمون مرد

  يموند يونهعاشق و د هنوزم

  خواي يو م خواستي ياون كه م نموندم

  يپسر افسانه خوند يناز ا چرا

   

  چرا بارون زده سرتا به پاتو

  چتره راتو؟ يمن باز داده بود به

  توو ياب ياشسرده هوا زود  بيا

  

  ينتاز من تنگه س دونه يم دلم

  يرتبارون نگ  ،گرفت از من دلت

  ت رو دستم هكرد يخ يدستا بده

  ينتچشمام بب, كن پسر نگاهم

   

  چرا بارون زده سرتا به پاتو

  چتره راتو؟ يمن باز داده بود به

  توو ياب ياشسرده هوا زود  بيا
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  يتا بمون يبون يهسا سازم مي

  يجون يار يامشبو ا بموني

  باشم كه هستم ينهم يباش همين

  يوار ِ  بوم يكول رقص, برقصم

   

  يهمون گفتي يكه م يمرد همون

  يموند يونهعاشق و د هنوزم

  خواي يو م خواستي ياون كه م نموندم

  يپسر افسانه خوند يناز ا چرا

  

  

  

  

 

 
  

  

  

  

Insatiable lyrics  
 پاكان: برگردان 

 

When moonlight crawls along the street  
 رود مي ها سينه خيز وقتي نور مهتاب در خيابان
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Chasing away the summer heat 
 زدايد و گرماي تابستان را مي

 Footsteps outside somewhere below 
 ها جايي آن پايين, در بيرون, رد پاها 

  The world revolves I let it go 
 شوم خيال آن مي جهان در گردش است و من بي

 We build our church above this street  
 سازيم نه مقدس خود را باالي خيابان ميما خا 

We practice love between these sheets 
 كنيم ها تمرين مي ما عشق را البه الي مالفه

The candy sweetness scent of you  

It bathes my skin I'm stained by you 
 شود ات آغشته و شستشو مي پوستم با عطر شهدآلوده

And all I have to do is hold you 
 توانم در آغوش گرفتنت است و تنها كاري كه مي

There's a racing in my heart  
  زند تر مي قلبم شتابان

I am barely touching you  
  كنم و با دشواري لمست مي

[Chorus] 
  

Turn the lights down low    
  نورها را كم كن

Take it off 
  در بياور لباست را 

Let me show 

My love for you 

Insatiable  
  ناپذيربودن عشقم را به تو سيري, بگذار نشان بدهم

Turn me on  
  مرا برانگيزان

Never stop  
  بدون توقف

Wanna taste every drop  
  اش را بچشم قطره خواهم قطره مي

My love for you 

Insatiable  
 ناپذير است عشقم به تو سيري

The moonlight plays upon your skin 
 كند ور ماه بروي پوستت بازي مين
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A kiss that lingers takes me in 
  گيرد بوسه واپسين مرا مي 

I fall asleep inside of you 
  روم و در درونت به خواب مي 

There are no words  
  ها حضور ندارند واژه

There's only truth  
  چه هست حقيقت است هر آن

Breathe in Breathe out  
  هايي آنر, حبس نفس

There is no sound  
  صدايي وجود ندارد

We move together up and down  
  شويم با هم باال و پايين مي

We levitate our bodies soar  
  گيرد مان شناور اوج مي هاي بدن

Our feet don't even touch the floor  
  كند مان زمين را لمس نمي حتي پاهاي

And nobody knows you like I do  
  شناسد هيچ كس مانند من تو را نمي

The world doesn't understand  
  فهمد چون دنيا نمي

But I grow stronger in your hands  
  شوم تر مي هايت قوي اما من در دست

Turn the lights down low 

Take it off 

Let me show 

My love for you 

Insatiable 

Turn me on 

Never stop 

Wanna taste every drop 

My love for you 

Insatiable  
 را كم كن  نور چراغ

 در بياور لباست را 

 ناپذيربودن عشقم را به تو سيري, بگذار نشانت بدهم

 مرا برانگيزان

 بدون توقف

 اش را بچشم قطره قطره  خواهم مي
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  ناپذير است عشقم به تو سيري
We never sleep we're always holdin' hands 

  خوابيم و دست در دست هم داريم ز نميما هرگ

Kissin' for hours talkin' makin' plans  
  كشيدن هستيم ها در حال بوسيدن و نقشه و ساعت

I feel like a better man  
  تري هستم كنم مرد به احساس مي

Just being in the same room  
  بودن در يك اطاق براي باهم

We never sleep there's just so much to do  
 

  خوابيم و كارهاي زيادي براي انجام دادن داريم هرگز نمي

Too much to say  
  هاي زياد گفتني

Can't close my eyes when I'm with you   
  توانم چشمانم را ببندم نمي, با تو كه هستم

Insatiable the way I'm loving you   
  گونه عاشقت بودن اين, ناپذير است در من و سيري

 

[Chorus] 

 

Turn the lights down low 

Take it off 

Let me show 

My love for you 

Insatiable 

Turn me on 

Never stop 

Wanna taste every drop 

My love for you 

Insatiable  
 كم كن نور چراغ را

 در بياور لباست را 

 ناپذيربودن عشقم را به تو سيري, بگذار نشانت بدهم

 انمرا برانگيز

 بدون توقف

 اش را بچشم قطره قطره  خواهم مي

 ناپذير است عشقم به تو سيري

  

Turn the lights down low 



  و روشن دست و                                                                                                                              پنجاه  و دو   ی شماره  –  43  

Take it off 

Let me show 

My love for you 

Insatiable 

Turn me on 

Never stop 

Wanna taste every drop 

My love for you 

Insatiable 

 را كم كن چراغر نو

 در بياور لباست را 

 ناپذيربودن عشقم را به تو سيري, بگذار نشانت بدهم

 مرا برانگيزان

 بدون توقف

 اش را بچشم قطره قطره  خواهم مي

 ناپذير است عشقم به تو سيري

  
  

  

  :و گوش كنيد دانلودتوانيد اين ترانه را از نشاني زير  مي

  

http://www.fileden.com/files/2008/12/26/2239951/02%20-%20Insatiable.mp3  
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  ادبيات

  مريم نجوا

  

  سرشت هم... آخرين بازمانده از نسل 

  

  امروز سه شنبه بود كه من تمام روز
  

  فردا سه شنبه است كه من تمام شب
  

  پس فردا سه شنبه دارد كه من برايم چيزهايي
  

  پس ِ آن يكي فردا حتمن سه شنبه است كه سه شنبه است
  

  من مي خواهم اش چهارشنبه هم حتمن سه شنبه است كه
  

  پنج شنبه ها هميشه شب هايش برايم بهترين سه شنبه ها بود بوده
  

  جمعه تمام سه شنبه هايم را كه هست جمع مي كنم مي گذارم خوب خيس بخورد
  

  داخل شورت ام
  

  خيس مي خورد و مي خورد و مي خورد باز هفته ي پر سه شنبه هيجانِ انگيز من باز
  

  فته در ماه و سالمي شود آغاز از اكنون ه
  

  ديگران با تنوع شنبه هاي يشان خوشبختي شلوغ تري دارند كه دارن
  

  از يك دو سه چهار گرفته
  

  تاااااااااااا يك يك يك يك يك يك كنارش شنبه را مي گذارند و مي برند حال حال اش ها را
  

  و من ديگران نيست ام كه دگر ام خوش بخت ي ام تر ِ تر است كه
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  را مي كنم حال اكنون سه شنبه ها
  

  مي كنم مي كنم مي كنم مي كنم مي كنم مي كنم مي كنم هفت تا مي كنم
  

  هفت ه ام پر مي شود باز
  

  دوباره دوست دارم سه شنبه
  

  خلوتي ِ خوش بختي من كه يك همجنسگرا هستم هستم در هيچ شنبه بازاري حراج نمي شود كه
  

  برد شلوغ بختي مردم در هر شنبه بازار حراج مي
  

  هيچ حسادتي به هيچ حراجي نمي برم
  
  اما
  

  وجدان مردم به كدام حراج به گا رفته
  
  هيچ وقت در يك شرايط برابر با هم به رقابت نپرداخته اند "هر شنبه بازار"و  "هيچ شنبه بازار"
  

 ه گي نه در شعر نه در ادبيات نه در سياست نه در سينما نه در موسيقي نه در اقتصاد نه حتي در زند

 ...در عشق اما سه شنبه بودن تمام روزها چقدر كيف مي دهد

 امروز سه شنبه بود فردا سه شنبه است پس فردا سه شنبه دارد پس ِ آن يكي فردا حتمن سه شنبه است

  چهارشنبه هم حتمن سه شنبه است پنج شنبه ها هميشه شب هايش برايم بهترين سه شنبه ها بوده

 	�� ����� را كه هست جمع مي كنم مي گذارم خوب جمعه تمام سه شنبه هايم
  

 

Tuesdays, Soaked 

By: HamSeresht 

Trnaslated by: Saghi Ghahraman 

 

It was Tuesday today that I, all day long  

Tomorrow is a Tuesday that I, through the night  

The day after tomorrow holds a Tuesday in which a handful of things for me 

It must be a Tuesday for sure on the next day after the day after tomorrow which is a Tuesday, I believe 

And the so-called Wednesday is a Tuesday, no doubt, that’s why I long for it 



  و روشن دست و                                                                                                                              پنجاه  و دو   ی شماره  –  46  

Thursday nights have always been the best of all of my It Was-A-Tuesday times 

On Fridays, I gather the whole lot of my Tuesdays and let them soak to the bone,  

inside my underpants 

It soaks over and over and over again, and again my exiting week of Tuesdays starts over again from the minute of the 

week of the month and the year 

 

Others, with their selection of Week-Days have a much more cluttered-happinessto have 

From Sun, Mon, Tues, Wednes up untilllllllllllllll  

 They place one, one, one, one, one, one Day right beside the Mon, the Tues, the Wednes, and enjoy its bliss 

But I am not one of the others, I am the other¸ my happiness happier and sultry because 

I am turning Tuesdays into nowadays to please myself 

I do, do, do, do, do, do, do, and do up to seven I do,  

And my Seven-day week is up, again 

And again, I do cherish Tuesdays 

The vacuum of my happiness though, as I am am a homosexual is not up for auctions in no Saturday Pazar, where other 

folks’s cluttered-happiness is up for auctions every Saturday in Pazars 

 

I am not jealous of any auction 

But 

Honestly, in which Pazar has the conscience of the folks been fucked?  

Don’t you admit that “Non-SaturdayPazars” and “All-SaturdayPazars” never have a chance to compete in fair 

circumstance? Not in poetry or literature or politics or cinema or music or economics, not even in LIFE 

Only In love, being the man of an All-Day-Tuesdays everyday feels utterly superior 

Today is Tuesday tomorrow is Tuesday the day after tomorrow holds a Tuesday. There must be a Tuesday after the day 

after the next day. Wednesday too must be a Tuesday. Thursday evening has always been the best of all of my It-Was- 

A- Tuesday times. 

On Fridays, I gather the whole lot of my Tuesdays and let them   SOAKSOAKSOAKSOAK     to the bone 

 

  ساقي قهرمان: برگردان به انگليسي 
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هاي ديگر از رسانه  

  
 

 

حق انتخاب فرد  اي در راديو  زمانه به ب قريب الوقوع گفت، در مقالههاي احتمالي انقال روي پيش از انقالب از كج اي كه پور عزيز، تنها نويسنده شهرنوش پارسي

هاي متعدد آن، همجنسگرايي، دو  ي دگرباشي جنسي و شاخه پرداختن به مساله. نويسد دگرباش جنسي براي خود بودن و سهم داشتن از حقوق اجتماعي مي

ي ايراني به سرنوشت دگرباشان جنسي ايراني و  فكران و سخنگويان جامعه شن ي رو ها، و ابراز عالقه رايي از جانب نويسندگان و رسانهجنسگونگي، و دوجنسگ

چشمگير  بسيار  دو نكته ي زير مقاله در .ضرورت زياد دارد تسريع درك جامعه از شرايط دشوار دگرباشان جنسيبراي ا، در خور تشكر است، و ي م حقوق نقض شده

شناسد و  پور همجنسگرايي را نمي پارسي  شهرنوش -2 .كند ميبراي شهروند رسمي جامعه بودن، دفاع پور از حق دگرباشان جنسي  شهرنوش پارسي -1: است

داشت از متون نوشته شده در اين  شود انتظار اي كه شهرنوش عزيز به زبان انگليسي دارد مي هر چند با احاطه. داند تفاوت همجنسگرايان با دوجنسگونگان را نمي

، تا امرد با بنويسند و دوجنسگونگي توضيح و تعريف همجنسگراييتر در  دگرباش داشت كه بيشتر را بايد از نويسندگان  مقوله استفاده كند، اما توقع بيش

ي مقاله از مردم خواسته است كه در اين  پور در خاتمه م پارسيخان. همجنسگرا و دوجنسگونه، و دوجنسگونه با همجنسگرا و همجنسگرا با دوجنسگونه اشتباه نشود

حلي براي اين مشكل، كه ما اميدواريم منظور از مشكل، انزواي دگرباشان جنسي در جامعه و نقض حقوق شهروندي است،  بحث به طور فعال شركت كنند تا راه

كند در اين بحث به طور فعال شركت كنند و به اين چند نكته، ضرورت پرداختن  ت ميچراغ نيز، در همين راستا از دگرباشان جنسي دعو. باشد،  پيدا شود

ي دگرباشي جنسي، و كمبود  فكران ايراني از مساله فكران و نويسندگان ايراني به نقض حقوق دگرباشان جنسي ايراني، و عدم شناخت نويسندگان و روشن روشن

چراغ   . ي خود اشاره كنند جنسي، در نوشتههاي مختلف دگرباشي  مربوط به شاخههاي  نوشته  

 

 بازچاپ از راديو زمانه

 

كنند  دگرباشاني كه مدام فيلم بازي مي  

پور شهرنوش پارسي  

http://www.shahrnushparsipur.com 

هاى مطالب در صفحه نخست نشريه به دست داده شده بود كه  فرصت مطالعه نبود، اما سرفصل. رسيدندا، نشريه دگرباشان ايرانى، با پست الكترونيك به دست من 
تان را براى  ى زندگى تمام تالشتان را به كار گيريد تا شايد بتوانيد تابوهاى ديكته شده«: گويد آرشام پارسى مى .فرصتى فراهم مى كند تا درباره آن گفت و گو كنيم

آييد، در خانه، مدرسه، محل كار، كوچه و  از وقتى كه از تخت خواب بيرون مى. خود را به جاى يك دگرباش ايرانى تصور كنيد .ه كنار بگذاريدچند ساعتى هم كه شد
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 «...گرديد ناچار هستيد ماسكى به صورت داشته باشيد خيابان، تا وقتى كه باز دوباره به تخت خواب برمى

گويد ماسكى به  طور كه آرشام مى آنان دائم بايد به قول معروف فيلم بازى كنند و يا همان .ايران دچار مشكالت فراوانى هستنداين البته حقيقتى است كه دگرباشان 
ان، و يا رسد كه بخش اعظم تاريخ معاصر جهان را دگرباش چنين به نظرم مى .ها ام و سابقه تاريخى آن من اين اواخر اغلب به دگرباشان فكر كرده. چهره داشته باشند

درنگ  گرفتند و بعد نيز بي آنان اغلب مورد تجاوز قرار مى. در جهان قديم سفر كردن زنان با اشكاالت فراوانى توأم بود .اند بهتر بگوييم مردان و امردان به وجود آورده
نقشى را كه زنان به دليل شرايط زمان و . اغلب غير ممكن بود ها در نتيجه همراه كردن آنان با مردان به مقصد سفرهاى بزرگانى و يا شركت در جنگ.شدند باردار مى
در جنوب ايران  .دار چنين نقشى شده بودند ها خود خواسته و بخشى ديگر ناخواسته عهده گرفتند كه بخشى از آن توانستند بازى كنند امردانى برعهده مى مكان نمى

آيا اين . دهند كنند به او نقشى زنانه مى هايى كه فرياد پسرك را خفه مى ر ميان هاى و هوى طبلنشانند و د رسم است كه بعضى از پسران را روى دستگاهى مى
اما به هر حال روشن است كه اغلب از  كشاند؟ ها را به چنين سرنوشتى مى پسران به معناى حقيقى كلمه دگرباش هستند؟ و يا انتخاب كور و ظالمانه محيط زيست آن

هاى انگليسى نيز كه  در فيلم. ها باشند شده تا در سفرهاى دريايى به دور دست هم يار ملوانان و هم كارگر آن به عنوان جاشو استفاده مىها   اين پسران در كشتى
كنيم،  ت برخورد مىاما فقط در سفرهاى دريايى نيست كه ما به حضور اين موجودا .خورد ام اين مسأله، يعنى حضور امردان در ميان ملوانان به خوبى به چشم مى ديده

هاى  دانيم كه در قديم پسران را به شاگردى براى كار در پيشه اين را هم مى. هاى اين امردان هموار شده است هاى راه جاده ابريشم نيز با گام شك ناهموارى بلكه بى
تر كنم و ادعا كنم كه تاريخ دوران  مطلب را كمى گسترده خواهم مى .شده است ها سوء استفاده جنسى نيز مى شك نيست كه از بسيارى از آن. بردند مختلف مى

شد و امرد كسى است  كه جانشينى براى او در نظر گرفته مى حذف زن از ميدان كار اجتماعى ممكن نبوده است مگر آن. گيرد پدرساالرى با اتحاد مرد و امرد شكل مى
البته زنان نيز نقش . اند گرا بوده اند همجنس وف يونان كه به اصطالح تاريخ انديشه غرب را ساختهدانيم كه اغلب فيلسوفان معر مى .كه در نقش زن بازى كرده است

اين  .احتياطاً بخش اعظم اختراعات و اكتشافات جهان به وسيله مردان و امردان انجام شده است. اند ها برعهده داشته اندكى در مقام زاينده و بيگارى كننده در خانه
توانستند نقش ببازند بسيارى از  بسا اگر زنان در مقام خود مى. هاى مثبت فراوانى داشته اما جنبه تخريبى آن نيز بسيار باالست به نظر من گرچه جنبهاتحادى است كه 

رفتند نسبت ضرر و زيان كمتر بود، گ چه بسا كه اگر زنان در هنگام كشف و اختراع در كنار مردان قرار مى .زن به طور كلى نقشى نهى كننده دارد. داد ها رخ نمى جنگ
اما در اتحاد مرد و امرد حركت دائم و رو به جلوست، چرا كه اين دو شخصيت هردو از يك ! و يا دست نگه دار! توانند در لحظه مقتضى بگويند نه چون زنان هميشه مى

شود عامل بازدارنده زنانه بسيار كم نقش  شده و مى اختراعاتى كه انجام مىپس در طبيعت  .ها متوجه حركت رو به جلوست جنم هستند ميل طبيعى و خود به خودى آن
. انگيز كامپيوتر بينديشيد مثالً هم اكنون به نقش شگفت .گيران را بسته است قدر افسونگرانه بوده كه زبان نكته انگيز آنچه به وجود آمده نيز آن جنبه هيجان. بازى كرده
اند و كار ارتباط بسيار آسان شده، اما آيا كره زمين تحمل اين همه دگرديسى را دارد؟ دقت كنيد كه نود و نه درصد كل  ا گرفتهها سراسر كره ارض را فر ماهواره

بحث ظريفى  به هر تقدير اين .اى صورت گرفته باشد ها فكر و انديشه باره آن كه در آن اختراعات و اكتشافات جهان در همين صد و بيست سال اخير به انجام رسيده، بى
اما يك نكته مسلم است كه امردان نقش بسيار مهم و كليدى در . هاى ديگرى و با پختگى بيشترى درباره آن گفتمان خواهيم داشت است كه در آينده به مناسبت

آنان . اند در اغلب موارد حضورى پنهان بودهامردان . اين نقشى است كه تقريباً در سكوت محض و بدون سر و صداى زياد بازى شده است .اند گيرى تاريخ داشته شكل
ممكن است از نظر برخى از . امرد دائم مجبور بوده نقابى داشته باشد و خود را پشت اين نقاب پنهان كند .ها پنهان مانده است ها از چشم و يا در حقيقت نقش زنانه آن

امروز ما در مقطعى هستيم  .كند ها را روشن مى ح بسيار خوب موقعيت اين نوع شخصيتدگرباشان ايران اصطالح امرد مطبوع نباشد، اما به نظر من اين اصطال

جامعه بايد . نقش بازى كردن و خود را يك ديگرى نشان دادن به صالح جامعه نيست .كه بايد تكليف همه در قبال يكديگر روشن شود

دانيم  مى. شود بدون شك ضرورتى باعث به وجود آمدن امرد مى .دارند بپذيردهايى را كه در متن ان حضور  حد تحمل خود را باال برده و تمامى گروه

اگر چنين است كه احتياطاً چنين نيز  .كند ها را از نوع مرد يا زن مجزا مى كه بخش قابل تأملى از دگرباشان باور دارند كه از نظر ژنتيكى داراى خصايصى هستند كه آن
گرايى امرى است كه در همه جوامع، چه  همجنس: نويسد اى در ندا مى گرا در مقاله يك همجنس  .حضور در جامعه دارند هست آنان نيز حق طبيعى و مسلمى براى

برخى از جوامع اين امر را پذيرفته و ديدگاهى عادى نسبت به اين مسأله دارند اما در برخى جوامع مانند ايران نه تنها چنين ديدگاهى . دينى و چه الييك وجود دارد
توان حدس زد  مى .در اينجا مقاله به صفحه بعد منتقل شده و من فقط يك صفحه را چاپ كردم   ...گرايان وجود ندارد بلكه برخى از مردم و حتى برخى از همجنس

 .كنند ها را تخطئه مى خيزند و آن گرايان به پا مى تر از آش عليه همجنس گرايان همانند كاسه داغ كه اين برخى همجنس

ها بايد امكان زندگى  آن. گرا هستند شك جامعه ايران بايد بياموزد كه شمارى از مردم اعم از زن و مرد وابسته به اقليتى همجنس بدون

يعنى  .است كه منجر به عمل جراحى شود در ايران پذيرفته گرايى مشروط بر آن ام، همجنس دانم و در چند فيلم ديده البته تا آنجا كه من مى. آزادانه داشته باشند

اند؟ آنان هميشه در متن جامعه  كرده گرايان ايران چكار مى دولت ايران بايد روشن كند كه تا پيش از رشد جراحى همجنس. بايد فيلمى بازى شود تا اين مسأله جا بيفتد
يك  .رند جراحى كنند كه عمل بسيار خطرناكى نيز هستبسيارى از دگرباشان ميل ندا .اند كرده اند منتهى طبق معمول بايد حضور خود را انكار مى حضور داشته

او يك شوهر . گراى بلژيكى به من گفت كه ميل دارد به همان شكل كه هست، يعنى يك مرد در جامعه حضور داشته باشد و براى خود شوهرى انتخاب كند همجنس
كنم افراد به صورت گسترده وارد  در اينجا پيشنهاد مى .هاى ديگر گفتار خواهم داشت تمن باز در اين باره و به مناسب .زد مندى از او حرف مى نيز داشت و با عالقه

چون در بحث است كه  .گرايان ايرانى پيدا كنيم توانيم راه حلى براى دگرباشان، يعنى همجنس ميدان بحث شده و نظريات خود را صريحاً بنويسند تا ببينيم آيا مى
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   .اگر سكوت كنيم و مسايل را به حال خودشان بگذاريم هرگز مشكالت حل نخواهد شد. حل يافت توان براى مسايل و مشكالت راه مى

 .)است  چراغهاي قرمز و برجسته، تاكيد از  در جمله(

 

 نظرهاي خوانندگان

گر ندارند، جز اينكه در هر دو رابطه ي جنسي احتراماً بحث امردان و سوء استفاده جنسي از پسران جوان از بحث همجنس گرايي متمايز است و ربط نزديكي به هم دي
  .بين دو همجنس برقرار مي شود

 "اغلب"ثل اين كه البته خانم پارسي پور به سياق معمول شان گاه جانب حزم را رعايت نمي كنند و گزاره هايي بيش از حد تعميم داده شده به كار مي برند، م

  .نظرم بايد اين سياق نوشته هاي ايشان را ديگر به عنوان سبك كاري ايشان بپذيريم و مفروض بيانگاريم به. فيلسوفان يوناني امردباز بوده اند و غيره

  Apr 11, 2009مهدي ، -- 

جامعه ما بايد در خيلي از . اما راه حل عاجلي براي حل مشكالت آنها در ايران نيست. اجتماع را دارندشكي نيست كه همجنسگرايان هم حق حيات و حضور در متن 
 .جنبه ها تغييرات فاحشي بكند تا نوبت به اصالح نگاه به همجنس گرايي هم برسد

يت در مورد راه حل براي دگرباشان ايراني كمي مضحك جسارت من را ببخشيد اما گمان مي كنم در مملكتي كه هنوز مساله حجاب زنان حل نشده صحبت از فعال
 !است

  Apr 11, 2009نيكزاد ، -- 

The gay male world today is characterized by seductive beauty, artful creativity, flamboyant sexuality, and, 

encouragingly, unprecedented acceptability in society. Yet despite the progress of the past century gay men still 

find themselves asking “are we really better off?” 

The journey of all gay men can be arranged in three distinct stages to emotional well being for gay men.  

1. overwhelmed by shame 

2. compensating for shame 

3. discovering authenticity 

  Apr 11, 2009بدون نام ، -- 

فكر ميكنم گناه اين گونه . فكر ميكنم لزوما رابطه جنسي كسي راهمجنسگرا يادو جنسگرا نمي كند . قاي مهدي كامال موافقم به عنوان يك همجنسگرا با نظر ا
فكر . را تبيين كنند Queer Theory نظرات بعهده همجنسگرايان ايراني است كه حتي در ميان روشنفكران نتوانسته اند مباني نظري مرتبط با همجنسگرايي

ضمنا از خانم پارسي پور . نياز داريم كه گروهي از روشنفكران ايراني كه همجنسگرا هم هستند از پستو بيرون امده و اگاهي در اين مورد را افزايش دهند  ميكنم ما
 .تشكر ميكنم كه اين موضوع را در چهارچوب يك بحث جدي مطرح كرده اند

  Apr 11, 2009بدون نام ، -- 

كه  يزيچ. ن موضوع را دربطن خود دارديبر ا يميقد يه نگاه هايشان در مورد دگرباشان هنوز سايدگاه ايبه نظر من د. وجود دارد يدر مطلب خانم پارس ينكات مختلف
 يمردانه كه البته م يبا كالبد جسمان ين مسئله كه فرديتوانند ا يچ وجه نمين بود كه زتها به هيم جالب هم بود ايرادم و بيت در بر خورد با زتها دير جسمييپس از تغ

نها به نظر ز. ك زن را از خود داشته باشد را درك كنندير ياها و در ذهن خود تنها تصويزنانه هم همراه باشد متولد شده باشد اما در تصورات و رو يتواند با ظرافتها
 كيا مرد صفت خوانده شده ويشود نروك  يا بچه دار نميشود و  يانه نميكه عادت ماه يزن يحت

ست كه يار آسانترو مقبول تر از مرديست بسيگريداند كه خواهان ارتباط با مرد ديك مرد ميكه خود را  يرش فردياز زنها پذ ياريبس يبرا.شود يزن كامل محسوب نم
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 داند يك زن ميخود را 

 يدارد كه بااو احساس راحت يك دوست گيشه نقش اول يسارا پاركر هنرپ يتيشود در سكس اند س يده ميبه وضوح د ين مسئله ايچن ييكايآمر يلمهاياز ف يبعض در
 ا ترنسهاها راحتترند تا ب يبا گ يم غربيريحاال بگ ين مسئله فكر كرده باشم كه چرا زنهاياد به ايد زيشا.كند يكند و با او درد دل ميم

تصاحب  يبرا يب عشقيك رقيك زن در نا خود آگاهش به چشم يگر ين حالت ديرد در ايپذ يمرد بودن خود را م يك گي ين باشد كه وقتياز جوابها ا يكيد يشا
ك يگر است توسط يكدين و زنان از مردا ييكه باعث جدا يكند كه حد وحدود وخطوطيدر خود احساس م يت روانيك نوع امنيكند و در واقع  يمردان به او نگاه نم

 ك ترنسيرفته شده اما يپذ يگ

 ن مسئلهينجاست كه ايه احساسات زنان است و در ايك مرد كامال شبيد احساسات من نسبت به يگو يرد و ميپذ ين خطوط را نميا

 يل ميت دگر باشان را تشكين ها اكثريها و لزب يهستند و گ ينست كه تنها سه در صد از دگرباشان ترنيزنان ا يشود البته خبر خوش برا يك چالش ميل به يتبد
 دهند

 كه داشته ام يدر ضمن مثال دوست پسر

 .را بتوانم احساس كنم ين ارتباط عاشقانه ايك مذكر ارتباط بر قرار كرده ام محال بود كه حس چنيكه با  يداد ين حس را به من مياگر ا:گفت  يبه من م

  Apr 11, 2009جنس سوم ، -- 

 با هم گفتمان كردن بي معناست dialogue) نه گفتگو discource يعني "گفتمان"بابا اين 

  Apr 11, 2009محمود ، -- 

متاسفانه اين . گراياني وجود داشته اند- گرا بوده اند امر كامالً اثبات شده اي نيست هر چند مسلماً در ميان آنان همجنس- اين كه بعضي از فيلسوفان يوناني همجنس
در ايتاليا و مانند آنها در همه جاي دنيا به ويژه در دوران قديم نيز شده همان اشتباهي است كه در مورد شخصيتهايي همچون حافظ يا موالنا در ايران، يا داوينچي 

 .است

گرا معروف شده اند چون -بوده اند كه به غلط به همجنس (asexual) "جنسي- غير"بسياري از اين هنرمندان يا متفكران، اعم از مرد يا زن در حقيقت افرادي 
نه آنكه حتماً با آنان رابطه جنسي هم داشته اند هر چند دوستي هايشان با بعضي از نزديكان خود اغلب حالتي مي كرده اند  "معاشرت"بيشتر با همجنسان خود 

 .اما غير جسمي داشته است) افالطوني(عاشقانه، روحاني يا عرفاني 

يا درست تر بگوييم، از نوع  "حقيقي"گرايان از نوع - و آزاد، اين موضوع است كه در صد عمده اي از همجنس "پيشرفته"از آن مهمتر، حتي در كشورهايي با فرهنگ 
گرا شدن اين افراد نقش بسيار عمده - شرايط تربيتي و اجتماعي و مانند آن در همجنس. به دنيا آمده نيامده اند "گراي مادرزاد- همجنس"آن نيستند و اصالً  "طبيعي"

شدن اين افراد  "منحرف"معه انجام شود به نظر من بايد از همين دريچه و زاويه باشد تا بلكه از اي دارد و اگر قرار باشد كار درستي براي اين افراد و كل يك جا
و  "گراها- دو جنس"گراها يا حتي - به همان نسبت، مسلماً بايد آزادي كافي براي همجنس. پيشگيري شود و در مسير طبيعي خود از نظر گرايشهاي جنسي بيفتند

از هر نوع آن نيز فراهم شود تا جامعه از نظر جنسي در مسير سالم تري قرار گيرد و گرنه بيشتر جوامع بشري تا ابد در نابهنجار خود  "ديگرباشان مادرزاد و طبيعي"
 .باقي خواهند ماند

foxy  -- ،Apr 12, 2009  

  .درباره انواع حقوق انساني و حتي حقوق حيوانات از هيچ اولويت بندي تبعيت نميكند و مضحك نيستصحبت 

  Apr 12, 2009فرهت ، -- 

توان به حقوق  يستند چگونه ميه خود برخوردار نيران هنوز از حقوق اولياز زنان و كودكان ا يعيوس ستند و قشريه برخوردار نيكه زنان از حقوق اول يدر جامعه ا
 .شود ينكار واداشته ميبا زور به ا يدوم يب خاطر وليبا ط يرد فرق دارد چرا كه اوليگيكه مورد تجاوز قرار م يضمناُ همجنسگرا با پسر نوجوان.ان پرداختيهمجنسگرا

  Apr 12, 2009م ، يمر-- 



  و روشن دست و                                                                                                                              پنجاه  و دو   ی شماره  –  51  

 .قبالً هم اين اشتباه در تلفظ را از شما شنيده ايم .amrad «اَمرَد«اَمرد نه، بلكه 

  Apr 12, 2009مال نقطي ، -- 

همجنس گرايي يك بيماري نيست كه ادامه پيدا . نويسنده بهتر بود قبل از قلم فرسايي كمي مطالعه در اين باب ميكردند يا با چند همجنس گرا مشمرت مي كردند 
يك لزبين كاملن به جنسيت خود واقف و مشرف است و كوچك ترين  يك گي يا. بحث و مقوله ترانسكشواليتي چيز ديگري است. كند تا به تغيير جنسيت برسد

نمي دانم خانم نويسنده كجا ساكن هستند اما اگر پاريس هستند و . تنها دوست دارد كه نياز عاطي و سكسي اش را با همجنس اش ارضا كند <مشكلي با آن ندارد
  .اس بيشتري در اظهار نظر در اين مقوالت به خرج دادبايد وسو. تمايل دارند با هاشون در اين زمينه مايلم صحبت كنم

  Apr 12, 2009دامون ، -- 

كه البته اين مورد را در نبود مرد دست كم داشته (شت البته جهان زنساالر احتمالي بعيد است كه جنگ نمي كرد و نمي كشت و اختراع نمي كرد و همجنسگرايي ندا
پس ! اگر زنان واقعا نقشي باز دارنده داشته و دارند كه بهتر زنساالري نيست چون يعني امروز را در غارها مي زيستيم. پس برتري عقلي زنان را نشان نمي دهد (است

 .البته با ديگر تفكرات برتري جويانه زنان تفاوتي ندارد چون در آخر به خودشان برمي گردد لبه تيز چنان قياس مع الفارقي به سوي خود زنان برمي گردد كه

 .اما مردان معموال به جاي ادعا عمل مي كنند و اهل كارند نه توهم و اگر و شايد و اي كاش

 .اما در باب همجنسگرايان و جامعه

 ناسب هالشان خطابشان نمي كنند كه بايد حق آزادي داشته باشند؟مگر در جامعه مردم اين افراد را نمي شناسند و با القابي م

 آغوش بگيرند؟ مگر در جوامع به اصطالح پذيرفته شده همجنسگرايي نيك شمرده شده يا برتر از ديگر مردمان شناخته شده كه مردم ما بيايند و آن ها را در

ي را نداشته و ندارد و نه اين كه به قول خانم سيمون دوبوار ازدواج دخالت بي جاي دولت در زندگي اگر منظور از آزادي ازدواجشان باشد كه بايد گفت دولت چنين حق
زندگي اي كه به خاطر اهداف صرف شهواني و براي عموما دوره اي كوتاه بين دو مرد يا زن شكل مي . خصوصي است؟ حاال آن ها بي قباله ي ازدواج با هم سر كنند

 براي چه مي خواهد؟ گيرد ديگر قباله ازدواج

 كه چي؟ چي را مي خواهيد ثابت كنيد؟! اگر هم آزاده بيان كردن اين مساله است كه خب نهايتا آري شما هم آره

آرامش مي هم انديشتان جوانان پاك سر مساله اقتصادي از ازدواج و زندگي عاشقانه مانده اند آن وقت شما كه تنها به شهوت مي انديشيد و به هر روي و با اولين 
 كنيد مي ناليد؟

  Apr 12, 2009دانشجو ، -- 

ر باشند مشوش كننده اند؛ ش از آن كه روشنگين نوع كارها پيندارد ؛ ا يعلم يچ كدام مبنايبرداشت هاست و ه يك سريبر  يند مبتنيگو يپور م يآنچه خانم پارس
ك يرود هنگام نوشتن در باره  يسنده انتظار ميك نوياز . شود يرمان نميو حقوق آن ها دستگ "امردها"در باره  يزيشان چين است كه ما با خواندن مطلب ايا

اق شهرنوش خانم حكم ياگر بخواهم به س.مان به هم ببافدسيز ، آسمان رين كه به سبك آل احمد در باره همه چيدر باره آن پژوهش كند ،نه ا يموضوع به قدر كاف
 .ن روز انداخته استيمارا به ا يمبنا ، نامستدل و بدون پشتوانه علم يب ين نوع حرف هايم هميد بگويكنم با

 Apr 12 2009 ,بدون نام ، -- 

 با سالم خا نم پا رسى پور 

د خدمتتون يت با ير جنسيدر را بطه با جرا حى تغ. شترى برخو رد شوديت و اطال عا ت بين مقو له با حسا سيك همجنسگرا معتقدم كه ال زم است با ايبه عنوا ن ا
ن يها شا ن از ايريال ت و جهتگينو ان همجنسگرا درجه بندى نشده و تما اشوند، از جنبه روان شناختى به عيط دا نسته ميعرض كنم كه افرا دى كه مشمو ل شرا 

  .كتر استينز د) تياستر(نظر به دگر جنسگرا ها 

ان تو جهى كه در علم پزشكى شده است، همجنسگر ائئ به هنگا م تو لد شخص با او متولد يشرفت شا يم به كمك پيدا نم كه بگويدر را بطه با امردا ن ال زم م
ط و شرا يل عا دت ، محيجه همجنسگر ائئ نا شى از تحميدر نت. جا د شوديط در او ايست كه كا مال در طو ل دو را ن زندگى شخص توسط محين طو ر نيود و اشيم
  .ل شده به اويط تحميط ،همجنسگر ائئ محصوب نشده بلكه ساز گارى موقتى و به ناچار فرد است براى بقا در شراي

از يت خو د شده و با هدف رفع نيستند، در جوا نى قربا نى معصو ميبا رو ئئ ،كه همجنس گرا نبوده و نيار پسركان زيو چه بس.ستين "انتخابى"ى قيهمجنسگر ائئ حق
 ننموده اند ل خانواده نموده و لحظه اى خود را همجنس گرا تصورين بزرگ سالى اقدام به تشكير مردان مورد استفاده قرار گرفته ولى در سنيهاى جنسى سا
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باست و يعت مر دانه، و نه زنانه آن، زييكا را دارد، همجنسگرا ئئ فقط و فقط در طبيران، انگلستان و هم اكنون آمريارى چون من، كه تجربه زندگى در ايبراى بس
 گرى مرد ماجرا باشديرد و دينقش زن را بپذ كىينگونه كه ايشوند و نه ايقى دو مرد در قالب دو مرد ظاهر ميك رابطه همجنسگرا ئئ حقيدر ا. ابديمفهوم م

فرد همجنسگرا با . ا بنگرديگران به دنيكند كه با نگرشى متفاوت از دين امكان را براى شخص فراهم ميعى است كه ايز طبيك تمايدر نظر من همجنسگرا ئئ ا
ر يفرد را به درك غم و رنج سا "لىيماسك تحم"به قول اقا ى پارسى پور آن . ندكيا نگاه ميادى برخوردار است، به دنيار زينكى متفاوت، كه احتماال از ادراك بسيع

 كنديت ميمردم هدا

 شونديشوند و اشتباها همجنسگرا انگا شته ميئ موقتا قربا نى ميل در دسترس نبودن زنان عده ايار از كشورهاى اسالمى به دليمتا سفانه همچنان در بس

 لم يد به تماشاى دو فيباشينه مين زميش اطالعاتتان در ايقمند به افزاان خواهشمندم كه چنانچه عاليدر پا

"BROKEBACK MOUNTAIN" و "MILK" دينيبنش. 

 

 .كنميشنهاد ميار پيرا هم بس "ALAN DOWNS" اثر "THE VELVET RAGE" كتاب

 ديدار و استوار باشيپا دوارم در راهتانيام. كنمينتان ميار تحسيار بسيخوانم و بسيشه نوشته هاى شما را ميمن هم

  Apr 12, 2009ميامي ، -كاوه-- 

 خانم پارسي پور

 .قبول كنيد كه در مورد آنچه به آن پرداخته ايد چيزهاي زيادي هست كه درست آن را نمي شناسيد

مسئله در مورد كويير ها تفاوت شيوه . ادلي براي كويير در انگليسي است كه شامل گروه هاي جنسي اعم از همجنس گرا و دگرجنس گرايان مي شودواژه دگرباش مع
 .ا مطالبي بيابيددر مورد اين واژه مي توانيد در ميان اثار علمي موجود يا دايره المعارف ه. هاي زندگي جنسي است كه اين اقليت ها تنها همجنس گراي نيستند

تاريخ غالمان و پسرهايي كه خريد و فروش مي . امرد ها تنها ناشي از نياز به جاشو پيدا نشده اند. دوم اينكه همجنس گرايي در تاريخ تفاوت هاي را شاهد بوده است
شنهاد مي كنم براي افزايش دانش خود به تاريخ حنسيت فوكو فصل پي. شده اند را بهتر است فراتر از ايران در تاريخ باستان يونان مصر و ساير تمدن هاي كهن ببنيد

همجنس گرايي بنابراين اين مطالعات كامال مفهومي مدرن است كه ناشي از زندگي مدني جديد است كه در آن فرد مي تواند در چارچوب مدل . اروتيك مراجعه كنيد
 .ني را در پيش دارد كه كويير ها نمونه اي از اين بازار جديد زندگي جنسي اندتوليد مثلي هويتش را تعريف نكند و در عوض گزينه هاي فراروا

اما اين  (امتيازي كه موجب موفقيت آنها مي شود( نكته بعدي اينكه هرچند تفاوت هاي بيولوژيكي مانند توانايي همجنس گرايان در استفاده از دو سمت مغر وجود دارد
جالب اينكه خود شما در بخشي از مقاله تان شرايط اجتماعي دنياي قديم را براي پديد آمدن امرد ها . به بيولوژي ختم كنيمبه معني آن نيست كه همجنس گرايي را 

 .برشمرديد

تمايل را ل ها اين نكته بعدي براي شما كه تجربه اندكي از زندگي و اشكال كويير بودن داريد اين كه همجنس گراي نمي خواهد تغيير جنسيت دهد بلكه ترانسكوا
 .دارند

پس از آن نظرشان را با . شما چيزي را به آنها نمي توانيد اعطا كنيد. نكته آخر اينكه جاي بحث از رهايي همجنس گرايان يا كويير ها را بايد خود آنها نخست بيابند
از اين مسئله توسعه دهيد و آنها هم به نتيجه اي در مورد تا پيش از آن بايد شما دانشتان را . شما در ميان خواهند گذاشت و از شما كمكش را خواهند خواست

 .فعاليتشان برسند

 .پرداختيد متشكرم) هر چند كژتاب( ازينكه به اين مسئله

nima  -- ،Apr 12, 2009  

ال، به عنوان خالصه به اين رسيدم كه متن شما اصالحات امرد، پسر مورد تجاوز جنسي قرار گرفته، ترنسكچوال، هميجنس باز، همجنس گرا، با خواندن كامنت هاي با
ي به جراحي مثال جراحي به نظرم خنده دار بود، چون همجنس گراها ربط. دگرباش، و چندتا كلمه ي ديگر را از هم تفكيك نكرده و به همين دليل دچار اشتباه شده

 !دولت هم آن را اعدام مي كند، نه جراحي! ندارند

 !در عين حال براي من جالب است كه در كانادا لزبين ها به اندازه گي ها مورد تنفر نيستند

Sina  -- ،Apr 12, 2009  
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انتظار .ايندو از نگاه ترمينولوژي پزشكي مفاهيم مجزايي هستند.خانم پارسي پور در اين گفتمان تفاوت ترانس سكسواليسم و همجنسگرايي را لحاظ نكرده اند گويا
 .از منظر علمي بررسي و كنكاش انجام شود, ميرود پيش از هر راه حل براي مساله ي همجنسگرايي و توصيه و نسخه پيچي

  Apr 12, 2009،  شهريار-- 

 .هم مطلب را شنيدم و هم نظرات را خواندم

 .به نظر من بسيار كار خوب و به نوبه ي خودتون به جايي انجام داديد كه در اين رابطه برنامه اي رو اختصاص داديد

لي است به من يكي از بهترين روش ها براي از بين بردن تابوها به طور كلي و به خصوص شكستن تابوهاي احمقانه در هر جامعه اي، كه خود اين شكستن پاز ديد 
ا رو به بحث بگذاريم و هر چقدر ما بيشتر و بيشتر تابوه. سمت جامعه اي بهتر رفتن، همين صحبت كردن بسيار در مورد اون موضوع يا هر چيزي است كه تابو شده

اين براي از بين  _البته نه صحبتي كه تكيد بر بدي موضوع كند، كه خود عارضه اي ديگر ايجاد خواهد كرد _هر چقدر افراد بيشتري در موردش بگويند و بشنوند
 .بردن قبه موضوع حاال به غلط قبيه شده باشه يا به درست، كمك رسان است

با احساسات و رفتارهاي كامال طبيعي اين _بو خاص، اين است كه نظرات كارشناسي و شناساندن افرادي به عنوان همجنس گرايان واقعيموضوع ديگر در مورد اين تا
رك كنند و اگر مردم د. نه يك فرد منظور نيست، منظورم آشنايي ديگران با اين افراد به عنوان يك انسان با روحيات و نيازي انساني، براي ديگران مفيد است _قشر 

عادي به اونها نگاه بشناسند كه اين دسته از همنوعانشان مانند سايرين نيازها و احساسات نرمالي دارند و بتوانند با همان خصوصيت خاصشون به چشم يك انسان 
 .كنند، پذيرش و دركشون از اين افراد تغيير مي كند و نگاه جامعه در طي زمان دگرگون خواهد شد

ز همه ي دوستان خرده گرفتند بر شما كه چرا مسائل را درهم كرديد، از ديد من درست است كه شما به طور تخصصي در اين باره اطالعاتي نداشتيد و ادر مورد اينكه 
تقاد قرار بدهند، شما به عنوان چيزهايي كه در آن حرفي از رابطه ي دو مرد بوده، در اين برنامه مطرح كرديد ولي اين دليل نمي شود كه دوستان اينطور شما را مورد ان

باشه و در همان حد يك نويسنده و نه متخصص اين زمينه داريد برنامه تهيه مي كنيد پس اين وظيفه ي شنونده است كه بايد از جايگاه گوينده درك درستي داشته 
دهيد اين ابلهانه است كسي بيايد بگويد چون شما گفتيد درمانش اين است، اگر فردا شما بياييد و در مورد مثال بيماري مغزي راه حل ارائه ب. حرف هاش رو تحليل كنه

؟ من هرگز در اين !بايد از آن شنونده پرسيد آيا اين خانم نويسنده ادعاي طبابت كرده بود كه شما بر مبناي حرف ايشان عمل كرديد! ما چنين كرديم و مريضمان مرد
كرده باشيد، تنها به عنوان يك نويسنده ديدگاه هاي خود را بيان داشتيد، صرف اينكه كسي در يك رسانه برنامه اي برنامه نشنيدم شما در اين مورد ادعاي تخصص 

 .تهيه كند، دليل بر چنين برداشته هايي نبايد بشود، مگر آنكه طرف ادعايي در آن زمينه داشته باشد

مشكل است اين دليل نمي شود كه براي حل ديگر مشكالت دست روي دست گذاشته شود تا اول ديگر اينكه، اگر زنان و كودكان در جامعه ي ايران حقوقشان دچار 
 .مشكالت آنان حل شود بعد به بخش هاي بعدي برويم، همه ي مشكالت را مي شود موازي مد نظر قرار داد و هر كس در حيطه اي دست به كار شود

مجنس گرا هستم به اين دليل از اين موضوع دفاع كرده ام، بايد عرض كنم خير من خود يك زن عادي در آخر اگر همه ي اين ها را گفتم و كسي تصور كند من ه
و البته همه جوامع حاال اينجا بحث بر سر جامعه ي _هستم كه در زمينه تساوي حقوق زنان و كودكان فعاليت كرده ام ولي به طور كلي از ديدگاه من جامعه ي ما 

ا سطح دانش و آگاهي اكثريت مردم دارد تا در تمامي زمينه ها كم كم پيشرفت كنيم و به جامعه ي ارزشمند و پيشرفته تبديل شويم كه نياز به ارتق _خودمان است
 .تمامي افراد جامعه در آن احساس امنيت و رضايت داشته باشند

ت كه هر چقدر روشنفكران و آگاهان بيشتر زحمت بكشند، زودتر به براي دستيابي به جامعه اي با مردماني روشن و فهيم راهي طوالني و سنگالخي در پيش اس
زندگي كنند، كاري كه مقصود دست پيدا مي كنيم، به نظر براي ما چنين جامعه اي دوررس است، اما اميد كه فرزندانمان در جامعه اي سالمت تر و فهيم تر خوشبخت 

 .بكوشيم مادران و پدرانمان براي ما نكردند، ما براي نسل بعدمان

 سپاس گزارم

  Apr 12, 2009شهرزاد ، -- 

ن ينس است و ان دو هم جيرابطه ب يهمجنسباز. "ييهمجنسگرا"م و يدار "يهمجنسباز"ما . م استيف شدن مفاهياز بد تعر يها ناش يشتر كژتابيبه نظر من ب
ر همجنس يا خانواده تن به رابطه با غيكه بر اثر فشار جامعه  يانيچه بسا هم جنسگرا. او نباشد (sexual orientation) فرد ينظام جنس يتواند بر مبنا يرابطه م

 .رد ذكر شده در سخنان شماموا ير بعضيم نظير همجنس خواه نخواهد كرد و بالعكس آن را هم دارين عمل آنها را غيخود داده اند اما ا

eX  -- ،Apr 13, 2009  

 با سپاسگرازي از شهرزاد،

دليل اشتباه شايد هماهنگي كالمي واژه دوم . مو اما باز اشتباه كردAmard است و نه Amrad واقعيت اين كه مي دانستم اين واژه. از مال نقطي تشكر مي كنم
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 .است با واژه مرد

  Apr 13, 2009شهرنوش پارسي پور ، -- 

 خانوم پارسي پور

اين توهيني به همجنس . »...آره البته ما كه نيستيم ولي اينطوريه«م جانماز آب بكشيم كه نيازي نيست من يا شما وقتي از همجنسگرايان سخن مي گوييم داي
 ترس شما ازينكه كسي خداي نكرده خداي نگرده فكر كنه شما همجنس گراي هستيد واسه چيه؟ اين ترس هموني نيست كه قرار از بين بره؟ شما كه. گراهاست

  .چرا بايد بترسيد جز هموفوبيايي كه شما هم داريداز چي مي ترسيد؟ ! خودتون كلي هراسناكيد

nima  -- ،Apr 15, 2009  

نم پارسي پورِ عزيزِ ما به خاطر يك تلفظ نادرست سهوي فقط اين تذكر را دادم تا خا. خانم پارسي پور، به هرحال من نسبت به شما نه سن و سالي دارم نه تجربه اي
ما جوان ها بدجوري عجول هستيم؛ . مي دانيد كه بعضي ها هستند كه فقط براي فحش دادن كامنت مي گذارند. اسباب دست آدم هاي بيكار و بي چاك دهن نشود

زمانه سيستمِ كامنت پنهان هم راه بيندازد تا آدم در اين جور موارد شأنِ شما بزرگترها را كاش اين راديو . فقط اميدوارم كه اين عجول بودن با بي ادبي همراه نشود
 .ارادتمند؛ مجتبي ذوقي؛ مال نقطيِ سابق. نگه دارد

  Apr 15, 2009مجتبي ذوقي ، -- 

 .وظيفه ي خودم ديدم كه در اين باره نظرم رو به اين شكل بنويسم. پارسي پور گرامي از توجه اتون سپاس گزارمخانم 

با اين كامنتي آخري كه گذاشتند اصوال روي سخنش با من و اينكه نوشتم همجنسگرا نيستم بوده؛ خدمت شما بگم كه اينجا كسي  nima من تصور مي كنم جناب
اگر به گرايش يا عدم گرايش خودم اشاره كردم به اين دليل بوده كه خواننده هاي مخالف احتمالي  "!جا نماز آب بكشم"به قول شما بخواهم  من رو نمي شناسد كه

ش كالمي رو وگرنه اينكه آدم براي منافع شخصي خود, بدانند اگر من جزوه طرفداران اين قشر از جامعه هستم براي اين نيست كه سنگ خودم رو به سينه مي زنم
 .دفاع بكوشيمبيان كند كار بزرگي نكرده؛ ارزش در اين است كه هر يك از ما از حقوق به حقه ي ديگران كه شاهد پايمال شدنش هستيم، در حد توانمون در 

 .به اميد باال رفتن سطح فكري جامعه امون

  Apr 19, 2009شهرزاد ، -- 

Another Persian habit of ours... we always have to say something, we always have to judge... straights judging 

gays, out-of-closet gays judging those in the closet, "khoda parastan" judging "mey parastan",.... cant we just 

stay silent and listen to the mother nature sing her song... cant we just enjoy our own lives and leave that of 

others to themselves???  

 ,Apr 20  2009بدون نام ، -- 

كه قبلش كمي مطالعه مي با سالم و احترام به خانم پارسي پور و تشكر از اينكه اين مسئله رو به بحث گذاشتيد ولي فكر نمي كنم در اين مورد آنقدر عجله اي بود 
و يا خيلي چيز هاي ديگر كه اگر انجام مي  كرديدويا با يك روانشناس گفتگو ميكرديد و يا حداقل صفحه دوم مطلبي كه بهش اشاره كرديد رو هم چاپ مي كرديد

 .شد بحث از جاي بهتري آغاز مي شد

 .دوستان اشاره هاي بسيار بجايي كردند در مورد تفكيك امرد با همجنسگرا و همجنسگرا با ترنسها و مسئله تغيير جنسيت

 .اين جراهي خود به نوبه اي البته براي بعضي ها نقابيست مسئله تغيير جنسيت نقاب را از چهره بر نميدارد كه بپرسيم قبلش آنان چه مي كردند

وان يك همجنسگرا كسي است كه بخواهد با همجنس خود به آرامش روحي جسمي و جنسي برسد بدون اينكه بخواهد تن به تغيير جنسيت دهد الاقل من به عن
 .ميدانم همجنسگرا كه دوستان بسياري هم دارم كه در همه اين مورد صدق ميكند اين طور

فتد ولي جوانان دگرباشي هستند اينگونه آغاز كردن بحث به نظر من به هموفوبيا و تابو ها دامن ميزند البته دوستان تا جائي مسئله رو باز كردند كه اين اتفاق كمتر بي
 .كه شهرت و نام و موقعيت و صداي گيراي شما درونشان تاثير ميگذارد و به بي راهه مي روند

 .بحث ها تابو شكستن ها حساسيت خيلي زيادي الزم دارنداين گونه 
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ا رو به جايي مي رسونه به نظر من بيشتر مشكل ما همجنسگرا ها با جامه است البته كه دولت ما رو اعدام ميكند ولي قبل از اينكه بدست دولت اعدام بشيم جامعه م
 .يشتر از اعدام آنهاستهمانطور كه در صد خودكشي دگرباشان ب.كه خودمون خودمونو بكشيم

  Apr 21, 2009ياور ، -- 
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  ها وبالگ در چراغ 

 هاي بي قدر عورت ما پاره جل: برگرفته از 

  ن و گذار از كناريانگب ثاريچراغ ، ا

  

دن يينده است و به دور از پارا كه همواره بخشيشتن ـ برـ باد ـ ده است و نه اهل سپاس خواستن است و نه سپاس گزاردن؛ زياش خو دارم آن را كه روان يدوست م« 

  )چهيش نيفردر(» شيخو

كردم با  يرا تورق 51د و چراغ شماره يدرخش يا دم ستارهبر يمكرر خاطرات گمشده مخلوت تكرار سكون به  ين روزهايش را در ايخو ييآن زمان كه خاكستر تنها

، كه يفر آتش افروزيهراسم از ك يها برم و م وجود سر آن ندارم كه آتش به دره نيبا ا. ده، روشن كنمينورس يها ده را به واژهيد شود نور يد گذران زمان ، تا فرجيام

م به تالش ش فرض احترايخ خودمان است با پيبه م يكيبه نعل و  يكيكه همان  يابيارز يدرخور هبه كرد با چاشن يشيد ستايبا يل من مجايزانگان نامدار را در افر

  .نشود يناش يدارين جز از سخاوت پايكنند و ا يم يآنها كه حداقل كار

 يقاآكه  يكيبار يها نكته. ار قابل توجه استيبس»  يجنس يسم و آزاديا، فاشيهوموفوب« با عنوان  يكالنتر يان با عبديپرن ين شماره چراغ ، مصاحبه آقايـ در ا

 يستيران را فاشيم بر اكه نظام حاك يدر واقع تعداد كارشناسان. باشد  يم يستينظام فاش يقيسه تطبياز مقا ياديدهد نشان از شناخت بن يمورد اشاره قرار م يكالنتر

شه در يگونه كه واضح و روشن است و من هم هم كه همان يكنند در حال ياد مي يكتاتوريبه عنوان دن نظام ير كارشناسان از اشتيشمار هستند و ب كنند كم يقلمداد م

است ن آك يدئولوژيش ايدارد و تنها تفاوت در گرا يتلريه يستيه با نظام فاشيار شبيبس يشناخت يهست ين نظام دارايام ا د كردهيبا دوستان بر آن تاك ياسيمباحث س

ج، يهمچون بس يميمفاه« اشاره نمودند  يكالنتر يگونه كه آقا همان. كند يعمل م ينيد يدئولوژيان ايبر بن يكين يه داشته و ايتك ينژاد يدئولوژيبر ا يكيكه 

  .تلر بازجستيه يستيآن در نظام فاش ياه با معادل يقيسه تطبيتوان در مقا يرا م» ك جامعهي ياسيدر فرهنگ س... ثار، فحشا، نظام مقدس، رهبر معظم، دشمن ويا

كند كه معادل آن در جامعه  يان ميرا ب يار جالبيبس يها ا مثاليو استحكام هموفوب يجنس يدخود در رابطه با آزا يقيتط يبا بررس يكالنتر ين مصاحبه ، آقايدر ا

 يدئولوژيبا ا يستيك نظام فاين در ياز د يناش يستيفاش يها نظام ياز برندها يبرخان نمود كه ين نكته را بيد ايان باين ميدر ا. قابل درك است يامروز ما به خوب

رامون امر ياخته پيچند  يابيت يت و اجتماع را از هويدر ذات، فرد ينيد يستينظام فاش. ديگرا يبه كثرت م ينيد يدئولوژيبر ا يمبتن يستيك نظام فاشيدر  ينژاد

م ينيب يل مين دليابد به هميش يحالل گرافرد رو به اضم يت جنسيهو يگردد كه خود ارجاع ين دارد و سبب آن ميرا با د يين همگرايشتريكند و ب يسركوب م يجنس

ن يكه ا. فته قلمداد نموديان خودشيتوان آن را معادل غرولند در محفل گرا يم تا اجتماع كه ميشتر با محفل روبرو هستيسان دگرباش ما بيان وبالگ نويكه در م

حفظ سلسله مراتب قدرت و انواع روابط فاعل  يبرا يه راه بهتريد تقيدر جامعه هزار پستو شا« : شود  ين جمله مشاهده ميان با ايپرن يآقا يت در نقل قول سواليوضع

  .».باشد يو مفعول

ن جمله ين مصاحبه و ايان بابت ايپرن يار از آقايتشكر بس شود و يه مير آكبند دارند توصيغ يخاكستر يها سلول يكه اندك ين مصاحبه به آنانيخواندن ا يكل طور ب

  .»قرابت داشته است يجامعه ، با انقالب جنس ييشه مفهوم انقالب و رهايسم چپ هميكاليدر راد«  يكالنتر يلذت بخش آقا

ن شماره چراغ است كه خواندن آن يجالب ا يها ياز شگفت گريد يكيشته ناجور؛ كه نو» باكوس  يد و كاهنه هايپيگذرا به ارو ينگاه« ادداشت يـ اما در رابطه با 

باكوس خوانش . ان كنمين با اجازه از ناجور ، چند نكته را بين بيدر ا. يتشنگ ين وانفسايآب در ا ين همه كم جوياست از ا يه خرسنديار دارد و خود مايبس يلذت

. ابدي يتبلور م ييايجغراف ياديدر بن يو روم يونانيدر خوانش  يتفاوت اصل يها وجود دارد ول هتشبا.  يونانيزوس در تمدن يونيتمدن روم باستان است از اسطوره د

زوس يونيروم است و د يامپراطور يكتاگونگي يوسعت بخش يخوانش باكوس روم. است با وسعت خودش يآتن دولت ـ شهر است با المپ خودش و روم امپراطور

ن خوانش ين بيدر ا. ش نموديزوس ستايونيت دياز واال يش تراژديونان را به پاس زاي يد ستود وليش باكوس شايا به نماروم ر. آتن ييت گراينقطه تعادل عقالن
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پاسخ باشكوه ، در  يكيرومند، در برابر ين ياحساس در برابر دشمن يو آزاد يپر دل« . باشد يها م گر خوانشيمعتبر تر از د يونانيزوس يونيچه از دين يـ هنر يفلسف

كند ، درهم  يان ميباشد او هوس را عر يو تهوع خدا م يت آپو لونيزوس ره آورد گذار از عقالنيونيچه ديان نيبه ب) چه ، غروب بتانين(» .دارگر وحشتيب يا هيبرابر قض

زوس بسترگذار به يونيد. كشد يرا به دندان مهوس  يانيمن اندوه، عرين اهرير ايتازه و شگفت نقابداران كه در آن جان شر يفشارد، همچون مجلس باز يچد، ميپ يم

  .توان خواند يا منجم ميبا ترجمه رو يش تراژديزوس در كتاب زايونيرامون ديچه را پيشرح مبسوط خوانش ن. يزندگ يانسان واالست در تراژد

ن شماره ين قسمت مجله در اين مقاله را مهمتريمن ا. اشدب ين ميرامت ياز سرمقاله دوم مجله است كه نوشته آقا يها ن شماره چراغ بخشيدر ا يـ اما بحث اصل

 يك سريم كه ماها يخواهم بگو يم. ميگر را نداريدن هم ديز، چشم ديشه عزيان هميرانيه اير، مانند بقييز كويعز يبالگرها« سدينو يدانم آنجا كه م يم

خارج از . در مايست گوگل ريخارج از ل. د مايره ديهستند خارج از دا ييزهايه ، چيو بقم يا ل دادهيخودمان گروه تشك يم و برايا ن كردهيمان را دست چ يها دوست

  ».همراه ما يها ست دوستان تلفنيرون از ليب. ما يداريبرنامه د

 يچند. رسد يتهوع مها به مرز  شتر وقتيكه ب يقتگيمحض به همراه اسانس خودش ييفل گرامح. ران استيهمجنسگراها در ا يان نقطه ضعف اساسين درست بيا

س منتج از يما و نارس ياز نادان يست بلكه ناشيما ن يبه نظر من حماقت ما از ناتوان. ان كردمياو ب ين نكته را برايام همزاد داشتم ا كه با دوست خوب يالوگيقبل در د

  .آن است

م و وجود خود را در يتم كه هسيب تا به خود بقبوالنياز جنس فر يها قتيقح. ميرامون خود را فراموش كنيپ يها تيم تا واقعيساز يقت ميخود حق يشه برايما هم

در . ميده يها قرار م را بر آن يان زندگياست كه بن ينيدروغ يها قتيشكل دادن به حق يبرا يتراش لين دليهمه ما هم يژگيو. ميات كنخود اثب يبرا ينيب حداقل واقع

  .شود يم يما ناش يكه از نادان يناتوانامروز ما نه از  يها يم كه كاستيريم و بپذيايب م كناريكه هست يتيم با واقعيخواه يواقع نم

 يي، خودنمايمجاز ين فضايتريم پشت وييآ يفقط م. ميندار يياز همجنسگرا يان كوچكيجر يا حتيجنبش  يم وليران همجنسگرا داريل است كه ما در اين دليبه هم

. ستيمتصل ن يرونيت بيك واقعيشه ياز ر يبه بند يار كه حتيبس يدهايها و تو با دياز من با ميكن يم ييخود و حماسه سرا م به محفليگرد يم م و بعد بريكن يم

. شتر دلخوش محفل خود است تا اجتماع همجنسگراهاين خود ساخته كه بيدروغ يها قتيحق يگ فربه يا گونه ي نشان دهنده يمجاز يبه دگرباشان فضا ينگاه

اند؟  دهيوتر را ديتا اكنون كامپ يست و نه حتينترنت چيداند ا ين اجتماع وجود دارد كه نه ميياز طبقات پا ييگراها ا همجنسيم كه آيا ن نكته فكر نكردهياچگاه به يه

تنها فقر را . ند همجنسگرا هستنددان ينم يكه حت يانيهمجنسگرا. چراغ يكيوجود دارند چه برسد به مجله الكتر يمجاز يان فضاداند كه به اصطالح جان بركف ينم

ها  م به محفليا انداز خود را فروكاسته آنقدر چشم. د؟ فكر نكنميكن يباور م ،تومان اگر باشد 500 يروز. ها ن حالتيتر انهيگران را در وحشيشهوت د يشناسند و ارضا يم

  .شه بر مدار صفر سفر كرده استيكه مالك سنجش ما هم

 يت اجتماعيعاما در واق. ميز باور نداريبه خودمان ن ين ما حتين بيدر ا يول. ستيخبر ن يگريگر از تضاد ما و ديد. گران نهفته استيبات بودن دراز اثبات بودن ما در اث

ران ياجتماع ا ت درياقل كي يين اصل كه همجنسگرايا. گر استيد يگران اجتماع با كنش يرونيرسد عدم ارتباط ب يران؛ انچه كه به نظر ميدر ا ييهمجنسگرا

ندارد و از  يچ انسجاميخود ه يك سو در گستره درونياز  . خود است يمحفل يمشغول كنشگرشتر يت بين اقليهم يد است وليبه دور از ترد يتيشود واقع يمحسوب م

اس ما و آنها ير قابل قيت غيبه درك وضع ردت و قاشتر به غرب اسيمجنسگراها بنگاه ه. ران برقرار نكرده استياجتماع ا يها تيگر اقليبا د يچ ارتباطيگر سو هيد

ها و تنها دلخوش آن بودن خود سبب  آن يبرا و كف زدن يغرب يهمجنسگراها يها تيموفق يساز در برجسته يرانيا يحك همجنسگراهامض يريگ جهت. ستندين

دهم اثبات بودن خود را در قالب  يح ميترج يستم وليگاه به غرب نن من مخالف. است يده غربيك پدي ييده كه همجنسگراين مردم گردين تفكر در بيج ايترو

  .ها كف بزنم آن يرا مثال آورم و برا يغرب يها تياثبات خود موفق ينم و برايبنش يا مطرح كنم تا آنكه گوشه يبوم يگر كنش

ت دگرباش را ي، ماه يكنم با آگاه يد ميتاك يسان همجنسگرا با آگاهان. ات باشديمن در درك ادب ياز ناتوان يد ناشيم شايگو يد باز هم ميبخش يك نكته را ميـ 

ار يز بسيد نين تاكيد دارد و ايات آن تاكير بر جنبه ادبييمتاسفانه برداشت اكثر همجنسگرا از كو يول. شود يفر اهم م يت تفاهمين بستر ماهيدر واقع بر هم . رديپذ يم

 ياتيادب. كنند يان مين عنوان بيرا تحت ا يمطالبدانند و  يسنده و شاعر ميها خود را نو ك از آنيشده و هر  يمنته »ب استياد ييهر همجنسگرا« كودكانه به اصل 

ن را آ يان نقد ادبيدهد و به ب ير شعر را جِر مييشاعر كو. رديگ ي، آن گونه كه است قرار نماتيچ گاه در قالب ادبياست و ه يفرد يها ان احساسيشتر بيكه ب

شناسم كه شاعر جِر دهنده  يهمسرشت را م ين واديدر ا . د ساختار كنديان بردارد و شعر را تجديانه را از ميدگرجنسگرا ييدودو يها كند تا تقابل يم يشكنساختار
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  .شعر است

  .شه وفادار باشنديدوارم هميام. هست يخبر ييدودو يبه جلو است و كمتر از تضادها يبود و گام يندتر از شماره قبلين شماره چراغ خوشايخواندن ا ،ـ سرجمع

 

*  

 ) ايران دخت ( از دو برداشت 

 

اي براي نوشتن و خواندن  رفت كه نشريه و مي رنگ خانگي داد مرزي را كه در طول تنها سه ماه چراغ مبهم بروني چراغ  رامتين، دبير تحريريه، 50 ي در شماره
. هاي يك همجنسگرا، اين معرفي را با مطرح كردن چند دليل رد كرد هنوشت دست. دخت منتشر كرد مرزي بسازد، مطلبي در معرفي ايران ي دگرباش درون جامعه

چراغ از . ها براي دقت بيشتر در معرفي نشريات، هنوز به جا بود نوشته اما داليل دست. را توضيح داد كامنتي دليل زرد خوانده شدن ايران دخت ي چراغ در دبيرتحريريه
تر براي انتشار در چراغ بفرستد تا به همان داليل، به نگاه مثبت ايران دخت با دقت  به صورت متني مفصل ها خواست كه آن پست را نوشته مدير وبالگ دست

شوند، چه از جانب كادر  نظراتي كه در چراغ مطرح مي. تر نداشت تري پرداخته شود،  اما به هر حال آن پست به خودي خود كافي بود و نياز به تفصيل بيش بيش
اين نظرها در گفت و گو با ديگر . اند و نه مانع سپارند، در نهايت و به ناچار نه جامع چه نويسندگاني كه مطالب خود را براي انتشار به چراغ مي ي نشريه و تحريريه

به نقد كشيده شدن و ديده بختي چراغ در خوانده شدن و تحليل شدن و  خوش. رسند نويسندگان و خوانندگان دگرباش، يا غيردگرباش، به چالش، و پويايي و زندگي مي
شود، تنها با وجود اين  ي خانگي بودن چراغ، كه بيرون از مرزهاي ايران منتشر مي ادامه. ي دگرباش جنسي ايراني است شدن و دگرگون شدن و كردن به دست جامعه
  . خوانده شدن و به نقد كشيده شدن ممكن است

  چراغ ي  تحريريه.   با يك دنيا تشكر از محمد حسين فهيم
  

 

  ! خواند پرداز مي زنكانه و شايعه دخت سخن گفته آن را زرد و خاله در مورد مجله ايران 50 ي در چراغ شماره
. دانم نقد و بيان عبارات باال از سوي چه كسي بيان شده است نمي . ش خواندن نداردآن مشخص نيست ارز ي نقدي كه نويسنده: برداشت اول

   .هويت است دهم چون نقدي بي به هر حال به آن اهميتي نمي
  . دخت بودند  رانيمجالت ما همچون ااي كاش تمامي : برداشت دوم

هاي ايران چه خواهند  ورد اين فيلم و بازيگرش در رسانهبدانم در م بسيار مايل بودم ،براي بازي در فيلم ميلك شان پنبعد از اسكار گرفتن 
    .نوشت

ي سخن گفت ولي اين اسكار را روزنامه اعتماد نيز از موضوع همجنسگراي .خبرگزاري فارس و مهر تنها از فساد اخالقي ؟؟؟ سخن گفتند
ها موضوع فيلم را بيان  ع حقوقي برابر براي انسانموض ازنسگرايي بلكه نه با بيان همج كه دخت بود تنها ايران!  بازي خواند بازي و سياست سياه
شان به چه حدي رسيده است  پردازها جسارت هها و شايع زنك خاله. گويند كه آخر زمانه است رست ميد .چه روزگاري شده است نواقع .كند مي
.      

  رامتين كامنت
  سالم دوست

  ببينيد
  لن بد نيستزنك اص اين كه يك مجله زرد باشد يا خاله

  در چراغ آمد  -نه متن نقد  - هايي كه در آن متن معرفي  نمونه
  ي مانند مجله

ok  
sun  
hello  
  ها كارشان پوشش اخبار است اين مجله. تر از چيزي مثل اعتماد يا شهروند امروز كه ما داشتيم و داريم يي هايي هستند خيلي حرفه مجله
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چنين مد و  ها و هم هاست و پرداختن به سلبريتي د است و البته شايعات ويژگي اصلي اين مجلهپسن كنند كه عام اما طوري اين كار را مي
  . يي است و كارش حرفه دخت كپي ايراني اين مجالت است ايران چيزهايي شبيه به اين

  و دوم
  نقد با معرفي كامال فرق دارد

  و سوم
  ات ممنون از متن
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  چراغ باشيدفروردين ماه هشتاد و هشت منتظر 

  »زندگي«ي  با محوريت مساله

  ارديبهشت ماه هشتاد و هشت منتظر چراغ باشيد

  »فرهنگ كويير«ي  با محوريت مساله

  خرداد ماه هشتاد و هشت منتظر چراغ باشيد

  »رابطه/ عشق«ي  با محوريت مساله

  تير ماه هشتاد و هشت منتظر چراغ باشيد

  »مذهب«ي  با محوريت مساله

  اد و هشت منتظر چراغ باشيدمرداد ماه هشت

  »Coming Out«ي  با محوريت مساله

  شهريور ماه هشتاد و هشت منتظر چراغ باشيد

  »خانواده و فرزند كويير«ي  با محوريت مساله

- -  - - - - -  
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  ها رسانه
  

  گرايان ايراني جنس ي الكترونيكي هم مجله ـماها 

ajaleh_maha@yahoo.comm 

 

  گرايان ايراني  جنس ي ادبي هم ماهنامه ـ دلكده

delkadeh@gmail.com 

 

  ي دگرباشان ايراني  فصلنامهـ  كمان رنگين

gmail.commajalehranginkaman@ 

  

  ي دگرباشان جنسي ايراني  نشريهـ  چراغ

.org.irqohttp://cheraq 

member@irqo.org 

http://blog.irqo.org 

 

  يراني هاي ا ي لزبين نشريه ـ جنس من هم

hamjenseman@gmail.com 

 

                                  ضيافت

www.ziaafat.org 

 

  

 

 

 

 


